
ALGEMA FIT-ZEL
Handelsmerken van EDER GmbH

EURO-TRANS
De variabele autotransporter

Lichtgewicht. Zelfkantelend. Robuust.
De Euro-Trans is dé innovatieve aanhangwagen 
voor professioneel autotransport.
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ALGEMA en FIT-ZEL
Een handelsmerk van EDER GmbH

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

De EURO-TRANS

De EURO-TRANS is een veelzijdige aanhangwagen voor 

professioneel voertuigtransport. De EURO-TRANS is dankzij 

een laadvermogen van max. 2.850 kg uniek in z'n klasse.  

Daarvoor zorgt de bijzonder lichte constructie die volledig 

uit aluminium bestaat en een zelfkantelmechanisme heeft. 

De lage laadhoogte vanaf 58 cm garandeert een veilig rij-

gedrag. De EURO-TRANS-serie geeft u de mogelijkheid om 

een individuele aanhangwagen die past bij uw gebruiks-

doeleinde makkelijk te configureren.

Lichtgewicht constructie voor hoge 
bijlading

De EURO-TRANS biedt door de bijzonder lichte  

aluminium constructie een zeer hoog laadvermogen. 

De keuze is aan u: Er zijn laadoppervlakken van 4,15 

tot 6 m lengte beschikbaar. Daarmee is het transport 

van zware limousines, SUV's en lange bedrijfswagens 

zonder problemen mogelijk.

Uw voordelen
 ■ Transporteer voertuigen van elk formaat, 

tot 2.850 kg.
 ■ Rijd economisch en gebruik een perso-

nenauto als trekkend voertuig, dankzij het 

geringe gewicht van de EURO-TRANS.
 ■ Profiteer van de hoge restwaarde van de 

EURO-TRANS.
 ■ Optimaal combineerbaar met onze  

Blitzlader, Speeder en vaste opbouw  

oprijwagens. Of uw eigen autotransporter. 
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Voor hoge laadvermogens: Stabiel en duurzaam volledig 
aluminium frame in versterkte dubbele profiel-uitvoering.

Snel be- en ontladen verhoogt uw 
productiviteit

Met of zonder trekkend voertuig: de zelfkantelende  

EURO-TRANS is binnen enkele seconden klaar om te laden. 

Kanteldempers brengen het platform soepel en volledig 

automatisch omlaag nadat het zwaartepunt gepasseerd is.

Uw voordelen
 ■ Direct klaar om te laden: dankzij de zelfkanteling van de 

aanhanger met kanteldempers.
 ■ Profiteer van de gemakkelijk lopende en zijdelings ver-

schuifbare oprijplaten.
 ■ Met de oprijhoek van 7,5° (of met extra rijplaten nog 

geringer) transporteert u probleemloos  laag liggende 

voertuigen.
 ■ Gebruik de optionele hydraulische aanvullende kanteling 

voor meerdere ladingen.

Chassis voor de hoogste rijveiligheid

Een van de unique selling points is de X-Line onafhankelijke 

wielophanging, ontwikkeld en gepatenteerd door EDER, die 

het hoogste niveau van actieve rijveiligheid garandeert met 

100% lastcompensatie. Met de unieke pendelasunit met 

onafhankelijke wielophanging en een progressieve bladveer 

is de belasting op alle wielen 100% gelijk.

STEVIG

LICHTGEWICHT
EN HOGE 
KWALITEIT

ALU 
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De hefas maakt handmatig manoeuvreren gemakkelijker en bespaart bandenslijtage tijdens het leeg rijden.

Nieuwe hefas met automatisch 
daalsysteem

Voor het X-Line pendelaschassis is optioneel een 

hydraulische hefas beschikbaar, die lastafhanke-

lijk werkt en automatisch daalt tijdens het laad-

proces. Onbelast, ontkoppeld met opgeheven 

as, is de trailer zeer eenvoudig te manoeuvreren.

Bovendien vermindert de hefas het brandstof-

verbruik en de bandenslijtage bij het leeg rijden.

 

Deze doorontwikkelde liftas laat de as automa-

tisch dalen, indien de lege laadvloer kantelt. Een 

beveiliging verhindert het liften van de as bij 

een te hoge asbelasting. Mocht de belasting te 

hoog zijn, dan blijft de as dus altijd op de grond. 

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Aanpasbaar aan individuele eisen

Stel uw persoonlijke  
EURO-TRANS aanhangwagen 
samen. U heeft de beschikking 
over verschillende onderstellen, 
plateauvarianten en lengtes.

1. Onderstel > 2. Plateau > 3. Lengte >                                                        4. Originele accessoires 
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Uw voordelen
 ■ Profiteer van een veilig rijgedrag.
 ■ Maximaal comfort bij oneffen wegen.
 ■ Automatische compensatie voor verschillende koppelingshoogtes.
 ■ Profiteer van de optimale remwerking op alle wielen.

Hét onderstel voor 
professionals 
Het comfortabele hoogwaardige onderstel met 
onafhankelijke wielophanging

De onafhankelijke wielophanging met 100% lastcompensatie 

biedt maximale actieve rijveiligheid: geen extra kogeldruk of 

blokkerende remmen tijdens (hard) remmen. De altijd constan-

te kogeldruk op de aanhangwagenkoppeling ontziet het trek-

kend voertuig, de aanhangwagen en de lading in gelijke mate. 

Rijd altijd met volledige tractie: de onafhankelijke wielophan-

ging compenseert automatisch verschillende koppelingshoog-

tes en oneffenheden van de weg.

1. Onderstel > 2. Plateau > 3. Lengte >                                                        4. Originele accessoires 
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ALGEMA en FIT-ZEL
Een handelsmerk van EDER GmbH

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Aanpasbaar aan individuele eisen

1. Onderstel > 2. Plateau > 3. Lengte > 4. Originele accessoires 

Onze plateaus

Twee plateaus, vier gewichtsklassen, vijf lengtes

Kies uit twee plateautypen:
 ■ OPV-plateau: niet geschikt voor huifopbouw of 
 ■ MVP-plateau voor een huifopbouw, resp. voor doorladen met  

opklapbare overrijd rijplaten naar trekkend voertuig. 

Overrijd-rijplaten plateautype is er voor verschillende gewichtsklassen  

van 2.700 tot 3.500 kg totaalgewicht. Kies uit vijf lengtes van het plateau,  

afhankelijk van de betreffende opbouw.

Plateau Lengtes

zonder huifopbouw (OPV) 4,15 m 4,85 m

met huifopbouw of overrijdmogelijkheid (MPV) 4,60 m 5,30 m 6,00 m
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1. Onderstel > 2. Plateau > 3. Lengte > 4. Originele accessoires 

Een breed scala aan accessoires
Met de bijpassende accessoires configureert u uw EURO-TRANS aanhangwagen geheel naar wens.  

Het brede scala aan accessoires gaat van lieren, zijborden en huifconstructies tot gereedschapskisten en veel meer.
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ALGEMA en FIT-ZEL
Een handelsmerk van EDER GmbH

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Accessoires en uitbreidingen

Met de keuze van het plateau kiest u de bijpassende 

accessoires. Kies uit het plateau geschikt voor een huif-

opbouw (MPV) of het plateau zonder die mogelijkheid 

(OPV). Pas de EURO-TRANS vervolgens aan uw speciale 

behoeften aan en maak uw werkdag gemakkelijker met 

praktische accessoires.  

Zie de prijslijst voor standaard uitrustingen.

Lieren

Lieren maken het laden van voertuigen mogelijk 

die niet meer kunnen rijden. Kies uit een breed 

assortiment aan hand- en elektrische lieren.

Handlier OPV MPV

AL-KO (900 kg trekkracht) x x

AL-KO (1.200 kg trekkracht) x x

Extra's voor lieren
 ■ Stalen of kunststof kabel naar keuze 
 ■ Afzonderlijke accuvoeding met laadin-

richting via 13-polige contactdoos
 ■ Draadloze afstandsbediening

Elektrische lieren (12 V) OPV MPV

Insteekbare variant (tot 1.360 kg) x x

Gemonteerd tegen voorzijde (tot 3.630 kg) x -

In breedte verstelbaar op rails (tot 3.630 kg) - x

Ingebouwd in kist (tot 3.630 kg) - x

Handlier

Elektrische lier steekbaar

Elektrische lier op rails
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Huifconstructies

Met huifconstructies beschermt u bijzonder 

waardevolle transportgoederen tegen weer en 

wind of nieuwsgierige blikken. Veel comfort-

functies voor het be- en ontladen van de aan-

hangwagen blijven ook bij aanhangwagens met 

huiven behouden. 

Huifconstructies zijn verkrijgbaar in doorrij-

hoogtes van 1,8 m of 2,0 m. Andere hoogtes zijn 

tegen een meerprijs mogelijk.

Extra's voor huifconstructies
 ■ Opklapbare zijkanten of schuifzeilen 
 ■ Toegang vanaf de zijkant met ritssluiting  

rechts / links
 ■ Extra spiegel voor ondersteuning bij het laden
 ■ Aluminium dwarsprofiel met twee looprollen
 ■ Automatisch oprolbare zeilen
 ■ Zeilen in verschillende kleuren verkrijgbaar

De opklapbare versie: scharnierende achterklep en zijkleppen met gasdrukveren.

De schuifzeilversie: op vele manieren te combineren. 

Met enkele handelingen kan het onderstel volledig van het 
laadvlak worden gerold en als garage worden gebruikt.  
De zeilen zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar.
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ALGEMA en FIT-ZEL
Een handelsmerk van EDER GmbH

Oprijplaten en overrijdinrichtingen

Verklein voor lage sportwagens of voertuigen met spoilers de oprijhoek met extra oprijplaten.  

De praktische drive-over rijplaten helpen u bij het doorladen naar een oprijwagen van ALGEMA FIT-ZEL. 

 

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Accessoires en toebehoren

Aluminium oprijplaten OPV MPV

Laadplatform 1,5 m / 1,85 m 1,5 m / 1,85 m

Aanvullende oprijplaten 1,5 m / 1,85 m / 2,25 m 1,5 m / 1,85 m / 2,25 m

Motorfietsteun opklapbaar x x

Motorfietsteun x x

Overrijdinrichting - 1,5 m / 1,85 m

Overrijdblok op Blitzlader x -

Laadplatform: licht en eenvoudig uitschuifbaar. Aanvullende oprijplaten maken een nog geringere oprijhoek mogelijk.

MPV-plateau: Overrijdinrichting met opklapbare rijplaten. OPV-plateau: Overrijdblok voor de opname van de 
overrijdplaten van een Blitzlader.
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Zijborden en vloerplaten

Opklapbare aluminium zijborden en aluminium of kunststof  

vloeren maken uw aanhangwagen compleet. Opbergvakken in 

het plateau zorgen voor meer ruimte, bijv. voor extra wielen.

Verdere accessoires

 ■ Hydraulische aanvullende kanteling
 ■ Draadloze afstandsbediening voor elektrische lieren
 ■ Zijmarkeringslampjes (voor 41- en 46-modellen)
 ■ Opbergvakken tussen de rijbanen
 ■ Gereedschapskist
 ■ Anti-slingerkoppeling
 ■ Diefstalbeveiliging
 ■ Wielaanslagblokken (Vastsjorren over het loopvlak v/d band)
 ■ Wegsleeprollers 

Professionele aanhangwagens voor voertuigtransport

Overzicht van de EURO-TRANS-serie 

Aluminium vloerplaat met dwarsliggende anti-slip profielen.

... of lichte kunststofvloer.

EURO-TRANS Tot. gew. 

[kg]

Eig. gew. 

[kg]

Laadver-

mogen

ca. [kg]

Laadplat-

form  

L x B [m]

Banden en wielen Oprij-

hoek

Laadvloer-

hoogte [m]

Huif-

opbouw

27-21/41 X 2.700 530 2.170 4,15 x 2,08 195/55 R10C 98P M+S 9° 0,58 -

27-21/46 X 2.700 544 2.156 4,60 x 2,08 195/55 R10C 98P M+S 9° 0,58 X

30-21/46 X 3.000 545 2.455 4,60 x 2,08 195/55 R10C 98P M+S 9° 0,58 X

30-21/48 X 3.000 574 2.426 4,85 x 2,08 195/55 R10C 98P M+S 7,5° 0,58 -

35-21/48 X 3.500 601 2.899 4,85 x 2,08 195/50 R13C 104N M+S 8° 0,66 -

30-21/53 X 3.000 586 2.414 5,30 x 2,08 195/55 R10C 98P M+S 7,5° 0,58 X

35-21/53 X 3.500 613 2.887 5,30 x 2,08 195/50 R13C 104N M+S 8° 0,66 X

35-22/53 X 3.500 630 2.870 5,30 x 2,18 195/50 R13C 104N M+S 7,5° 0,66 X

35-21/60 X 3.500 650 2.850 6,00 x 2,08 195/50 R13C 104N M+S 7,5° 0,66 X

35-22/60 X 3.500 680 2.820 6,00 x 2,18 195/50 R13C 104N M+S 7,5° 0,66 X
X = onafhankelijke wielophanging met 100% belastingscompensatie - optioneel met hefas. Andere modellen en speciale afmetingen zijn op aanvraag verkrijgbaar. 



ALGEMA FIT-ZEL

Kwaliteit door overtuiging
ALGEMA en FIT-ZEL zijn merknamen van de Eder GmbH groep.  
Al meer dan 30 jaar staat de naam EDER garant voor kwalitatief  
hoogwaardige technologisch innovatieve en praktische  
oplossingen voor aanhangwagens en voertuigen voor  
autovervoer.  
Op basis hiervan worden keer op keer innovatieve  
oplossingen gecreëerd die de technische ontwikkeling in het  
marktsegment domineren. De ontwikkelingen op het gebied  
van transportvoertuigen (de kantelbare Blitzlader) en van een  
liftas voor aanhangenwagens, zijn hiervan twee bekende voorbeelden. 

Met de voertuigen en aanhangwagens van de merken ALGEMA en FIT-ZEL worden tot op heden normen op het gebied 
van netto laadvermogen, gebruiksgemak, rijgedrag, functionaliteit en ontwerp verlegd. In het belang van de klant 
bieden we veel toegevoegde waarden, terwijl op hetzelfde moment de operationele kosten laag worden gehouden. 
Dat is niet de enige reden waarom zoveel autofabrikanten vertrouwen op een nauwe samenwerking met de Eder groep 
als het gaat om autotransporters. De automobielindustrie en zijn verkooporganisaties, zoals garages,  
autoschade- en verhuurbedrijven, (internationale) pechhulpdiensten en gespecialiseerde vervoersondernemingen, 
vertrouwen op de kwaliteit van ‘’made’’ door EDER. 

EDER GmbH
Fahrzeug- & Maschinenbau
Sindlhauser Straße 11
D-83104 Tuntenhausen
Tel.: + 49 (0) 8067/9057-0 
E-mail: info@algema.de
Web: www.algema.de

international

Als u nog andere vragen heeft, neem dan 
contact op met onze importeur in Nederland:  

GEDION BV 
M.L. Kingstraat 36
5653 MG Eindhoven

Tel: +31 (0) 6 19 20 22 07
E-Mail: info@gedion.nl
www.gedion.nl


