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• Piso móvel com carga útil inigualável

• Maior segurança graças à descarga sem basculamento

• Faces laterais de diversas espessuras para responder 

ás necessidades de diversos tipos de cargas

• Chassis autoportante 100% de alumínio

• Caixa trapezoidal para um volume ótimo

• design excecional com foco no acabamento

Opções disponíveis para 

uma utilização ótima !

• Piso liso ou com ranhuras de diferentes espessuras

• Lona papillon, lateral ou EASYTARP

• Cores e personalização ilimitadas

• Porta traseira clássica ou hidráulica

• Diferentes espessuras dos laterais ao longo do compri-

mento

• ...

Veja as nossas diversas opções em www.benalu.com

JUMBOLINER
A POLIVALENCIA NA DESCARGA HORIZONTAL

www.benalu.com   -   facebook : benaluofficiel   -   youtube : benalu constructeur
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Tipo: piso móvel

Chassis: alumínio

Caixa: alumínio

Comprimento útil: 13,45m

Volumes: até 96m3

Tara: a partir de 6900kg

Utilização: produtos agrícolas, paletes, sacos grandes, 

vegetais,…
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JUMBOLINER
A POLIVALENCIA NA DESCARGA HORIZONTAL

Faces laterais reforçadas

Lona lateral

Chassis

Lona lateral manual ou elétrica (EASY-
TARP) com passerelle de acesso à face 
frontal Estrutura autoportante totalmente em 

alumínio que permite uma carga útil 
inigualável
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Trem de rodagem

Conjunto rolante equipado com eixos 
reforçados (OFF ROAD) e guarda-lamas 
envolventes encastrados

Piso

Piso liso ou estriado com espessuras de 
6,8 ou 10mm. Com travessas tubular e 

guias em Teflon

Lona de proteção

Tremonha

Lona de proteção do fundo (com enro-
lador pneumático ou manual) para o 
transporte de mercadorias frágeis, abra-
sivas ou muito finas. Tremonha fixa ou amovível integrada na 

porta traseira
Sistema de lavagem integrado de baixa 
ou alta pressão (150bars)

Divisória interior

divisória interior móvel reforçado 
(espessura 6mm) com lona reforçada

Porta traseira de 2 vantagens

Porta de 2 vantagens semi-encastradas 
(2 trancas). Soldaduras contínuas e 

amortecedor transversal contínuo na 
caixa para proteger do cais

Falso chassis 100% em alumínio

sistema de lavagem
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Exclusivo 

BENALU

Exclusivo

BENALU

Perfil em alumínio de parede dupla com 
reforço interno por soldadura contínua: 
espessura interior modular


