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Het geheim van de Teckel

The secret of the Teckel
The Teckel consists of two longitudinal pipes and two or more
wheel brackets. The wheel bracket slides over the longitudinal
pipe and as soon as the wheels are mounted, the wheel bracket
clamps to the pipe. This system allows you to determine the length
of the transport trolley yourself. The multiple rows of wheels of
the Teckel enable you to use the trolley in every possible situation
and offer a maximum level of user-friendliness.

Eindelijk is er een transportwagen voor truss die
eenvoudig aan te passen is aan de lengte van uw truss
pakket. De Teckel is een transportwagen die daarbij
zeer geschikt is om trussen te transporteren via een
ramp en/of laadklep van een vrachtwagen. De teckel
kan hiervoor worden voorzien van meerdere rijen
wielen.

De Teckel bestaat uit twee lengtebuizen en twee of meer zogenaamde
wielbrackets. De wielbracket schuift over de lengtebuizen heen en
klemmen deze vast zodra de wielen worden gemonteerd.
Zo ontstaat er een transportwagen waarvan de lengte zelf te
bepalen is. Door meerdere rijen wielen onder de Teckel te monteren
kan de wagen worden gebruik in elke gebruiksomstandigheid voor
maximaal gebruiksgemak.

Werken met een ramp
Door aan de lengtebuizen meer dan twee wielbrackets te monteren
is deze wagen uitermate geschikt om te gebruiken met een ramp
en/of laadklep van een vrachtauto. Een aangebracht rubber
voorkomt het ongewenst verschuiven van de truss op de Teckel.

Vastzetten van de trussen
In de wielbrackets zijn uitsparingen aanwezig om een spanband
vast te zetten. Zo blijven de spanbanden bij de wagen en raken
deze niet zoek.

Technische specificaties

Lengtebuis: CV buis 22 mm ø (Standaard lengtes 2 en 3 mtr)
Wielbrackets: geleverd met anti slip rubber en montagebouten

Optioneel
Wielen
Lengtebuis 22 mm
Truss carriers

ø

Finally, a truss transport trolley that is easily
adjustable to the length of your truss package has
become reality. In addition, the Teckel transport
trolley is the perfect way to transport trusses via
a ramp of a lorry because of the multiple rows of
wheels attached to it.

Working with a ramp
Since the longitudinal pipes are provided with more than two
wheel brackets, this trolley is perfectly suitable for usage on a
ramp of a trolley. The anti-slip rubber that is applied prevents the
truss from sliding once it has been placed on the Teckel
Securing the trusses
The wheel brackets are provided with holes in order to
attach straps. This prevents the straps from getting lost.
Technical specifications
Longitudinal pipe: Galvanised steel ø 22 mm (Standard lengths
2 en 3 m) Wheel brackets: delivered with anti-slip rubber and
mounting bolts
Optional
Wheels
Longitudinal pipe ø 22 mm
Truss carriers
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Ø 22 mm
standaard CV buis /
standard heating pipe

wielen / castors
rond / round 100 mm - M8
rond / round 125 mm - M8

gebogen zijde
naar buiten /
bended side
outward

plakken van de rubberstrip/
place the rubberstrip

plaatsing spanband / strap position

spanband plaatsen in de koker.
nooit rond de buis/
place strap in tube.
never around the pipe

tips voor het opbergen van
de spanband
tips for storing the strap
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