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Opbouwstructuren voor al 
uw wegtransport

Bij de keuze van een opbouwstructuur zijn 
kwaliteit en prijs ongetwijfeld zeer belangrijk.

De Scattolini kwaliteit begint bij de research- 
en ontwerpfase door ons Technisch Kantoor voor 
de ontwikkeling van functionele oplossingen.

Door de optimalisering in het gebruik van 
de materialen kunnen wij u grote nuttige 
laadvermogens garanderen, zonder de stevigheid 
te verwaarlozen. Door de inachtneming van alle 
geldende wetten kunnen wij u in alle veiligheid 
laten werken.

De betrouwbaarheid wordt gegarandeerd 
door het gebruik van thermisch verzinkt staal, 
geanodiseerde aluminiumlegering, bussen en 
stootplaten van versterkt nylon en teflon, maar 
ook door de innovatieve productietechnologieën, 
door de polyesterpoederlakinstallatie die we 
voor de realisatie van onze opbouwstructuren 
gebruiken.

Daar onze producten als werkmiddelen dienen, 
zijn ze met zo min mogelijk gelaste componenten 
verwezenlijkt voor een makkelijke vervanging, 
geringe werkstoppen voor onderhoud en 
besparing op reparaties.

Door de rationalisering van de gebruikte 
platformen, de standaardisering, de grote 
massaproductie, de levering als eerste installatie 
aan de belangrijkste Fabrikantenmerken, kunnen 
er door ons zeer competitieve prijzen geboden 
worden.

Een bedrijfsvoertuig is zeker belangrijk voor het 
image van het bedrijf dat het gebruikt en daarom 
wordt er ook bijzondere zorg besteed aan het 
design van onze carrosserieën.

        PoederlakinstallatieAutomatische ponsmachine Automatische buigmachine
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Producten uitgedacht
met ambachtelijke zorg 
en creativiteit,
maar ontworpen en 
verwezenlijkt met de 
criteria en standaards 
van de massaproductie

        Poederlakinstallatie Lasrobot

ERKENDE INSTALLATIECENTRA
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STANDAARD ACCESSOIRES
•	 In	de	bodem	ingewerkte	ringen	om	de	lading	vast	te	

maken in overeenstemming met DIN 75410
•	Automatische	 loshaking	 van	 het	 achterschot	 bij	

achterover kippen
•	Achterspatborden
•	Markeringslichten	achter	waar	nodig.

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
•	 Cabinebeschermende	ladderdrager	voor
•	 Verwijderbare	ladderdrager	achter
•	 Achterlichtbescherming
•	 Touwspanhaspels
•	 Standaard	gereedschapskist
•	Onder	/	boven	kantelbare	zijschotten

▲

DRIEZIJDIGE KIPPER

▲

Structuur van het laadvlak en voorschot gemaakt van thermisch 
verzinkt staal, gelakt met polyesterpoeder.

Zijschotten en achterschot van 400 mm van geanodiseerde 
aluminiumlegering,	met	profiel	van	exclusief	design.	Anders	
zijschotten gemaakt van thermisch verzinkt staal, gelakt met 
polyesterpoeder.

Hoekstijlen	voor	en	achter	met	exclusieve	sluitingen,	vastgeschroefd	
en demonteerbaar voor een makkelijke vervanging.
Opklapbare veiligheidshandgreep die in open stand weinig uitsteekt. 
Schuifelementen	en	interne	geleiders	van	zelfsmerend	nylon	en	teflon	
voor minder slijtage en een langere levensduur. Gebruiksvriendelijk, 
dubbele openbeweging en hefboommechanisme bij overschrijding 
van	het	dode	punt.	Mannetjeshaak	voorzien	van	laadbeveiliging	en	
vrouwtjeshaak met antitrilmechanisme door middel van drukveer 
met zelfregelend effect. Geschikt voor montage van ladderdrager 
achter.

Geschikt voor cabinebeveiliging voor en gepatenteerde 
ladderdrager achter.

Ladderdrager en cabinebeveiliging voorzien van grote 
omzoomde gaten voor het vastzetten van de lading, beveiliging 
van	gecoëxtrudeerde	PVC,	antislip	en	slijtvast	met	ergonomische	
vorm voor de beveiliging en veiligheidssteun van lange en 
zware lading.

Achterschot met dubbele opening en handbediende loshaking.

Vergrendelingssystemen	en	systemen	voor	het	vastzetten	van	
de lading verspreid over de hele opbouwstructuur. Ingewerkte 
bindogen in het laadvlak volgens de DIN 75410 normen.

Haspels met nieuw design en technisch ontwerp met 
veiligheidsloshaking door middel van grote handgreep met 
beschermd mechanisme. Kunnen laadriemen bevatten via de 
gleuf in de schuifstang.

Hard	 verchroomde	 zuiger	 voor	 een	maximale	 levensduur	 van	
de aan slijtage onderhevige elementen en bestendig tegen de 
weersomstandigheden en roest. Op aanvraag geschikt voor het 
gepatenteerde mechanisme voor het dalen met constante snelheid.

Accubeveiliging.	Veiligheidszekering.

Ergonomisch  knoppenbord  met  sp i raa lkabe l  en 
paddelstoelvormige noodknop.

Interne	en	externe	noodzoemer.

Geschikt voor montage op aanvraag van naderingssensoren 
voor het detecteren van obstakels in de achteruitversnelling, 
signaal voor open achterschot na het van achteren lossen van 
los materiaal.

Antitrilsteunen	op	tegenframe	van	teflon.

PVC	gereedschapskist	met	sluiting	door	middel	van	gegoten	
aluminium staaf die voorkomt dat de kist per ongeluk 
opengaat.
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Stevig, betrouwbaar, veilig, geschikt 
voor alle gebruiksomstandigheden, 
zelfs voor het zwaarste gebruik.

STANDAARD ACCESSOIRES
•	 In	de	bodem	ingewerkte	ringen	om	de	lading	vast	te	

maken in overeenstemming met DIN 75410
•	Automatische	 loshaking	 van	 het	 achterschot	 bij	

achterover kippen
•	Achterspatborden
•	Markeringslichten	achter	waar	nodig.

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
•	 Cabinebeschermende	ladderdrager	voor
•	 Verwijderbare	ladderdrager	achter
•	 Achterlichtbescherming
•	 Touwspanhaspels
•	 Standaard	gereedschapskist
•	Onder	/	boven	kantelbare	zijschotten

DRIEZIJDIGE KIPPER

Achterover kippen, uitvoering met stalen schotten Gepatenteerde hoekstijl
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Zijdelings kippen, uitvoering met aluminium schotten



In het laadvlak ingewerkte bindogen

Ergonomisch knoppenbord voor bediening 
van de kipper

Cabinebeveiliging voor

Ladderdrager achter
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Frame en dwarsverstevigingen van verzinkte staalplaat, 
laadvlak	van	watervast	multiplex	met	antislip	harslaag.

Schotten van geanodiseerde aluminiumlegering, hoogte 400 
mm	met	profiel	van	nieuw	en	exclusief	design,	scharnier	in	
het	schot	gebouwd,	externe	randen	voor	het	vastmaken	van	
het zeil, volledig inklapbare sluitingen, zij- en achterschotten 
kunnen open, geen uitsteeksels aan de zijkanten, afgeronde 
hoeken.

Exclusieve	verstelbare	trillingsvrije	sluitingen	met	aanpassing	
van	 de	 speling.	Met	 gesloten	 schotten	 is	 zodoende	 de	
laadbak stevig en veilig.

De polyesterpoederlak is de beste en technologisch meest 
geavanceerde methode die gebruikt kan worden op metalen 
onderdelen, deze lak zorgt voor een plastic beschermlaagje 
dat perfect aan het support hecht en met normale laksoorten 
overgeschilderd kan worden.

STANDAARD ACCESSOIRES
•	 In	de	bodem	ingewerkte	ringen	om	de	lading	vast	te	zetten	

in overeenstemming met DIN 75410
•	Achterspatborden
•	 Verzinkte	bevestigingsschroeven	en	-bouten
•	Geschikt	 voor	 cabinebescherming	 voor	 en	 ladderdrager	

achter
•	 Zij-	en	achterschotten	kunnen	open
•	Markeringslichten	waar	nodig

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
•	 PCabinebeschermende	ladderdrager	voor
•	 Verwijderbare	ladderdrager	achter
•	 Aluminium	bodem,	antislip	of	glad
•	 Volledig	demonteerbare	huifopbouw
•	 Touwspanhaspels
•	 Standaard	gereedschapskist
•	Opstaptrede	achter

VASTE LAADBAK

▲
▲

▲
▲

Cabinebeveiliging voor Ladderdrager achter
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Groot nuttig laadvermogen
en stevigheid voor alle
laadvereisten.

Ladderdrager achter Gepatenteerde sluiting In het laadvlak 
ingewerkt bindoog met 
antitrilverdikking

Gepatenteerde opstaptrede
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Huifopbouw compleet met zeil (nuttige binnenhoogte 2 
meter), klaar voor de toepassing, zonder enige wijziging 
aan te hoeven brengen, op onze vaste laadbak.
Makkelijk	te	monteren	in	een	tijd	van	ongeveer	twee	uur.
Hoeft niet op het kentekenbewijs overgeschreven te 
worden.

STANDAARD ACCESSOIRES
•	Stijlen	van	verzinkte	en	gelakte	staalplaten
•	Verwijderbare	aluminium	 latten	aan	de	zijkanten	en	

aan de achterkant
•	Zeilen	aan	de	zijkanten	en	aan	de	achterkant	schuifbaar
•	Vinyl	huifzeil

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
•	Aluminium	 structuur	met	 snelkoppelingen	met	 een	

gewicht onder de 90 Kg
•	Cabinebeschermend	kopschot
•	Spoiler

KLEUR HUIFZEIL
•	Op	aanvraag

HUIFOPBOUW

Zeilen aan de zijkanten en aan de achterkant schuifbaar Stijlen met snelkoppelingen
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Groot laadvolume en gebruiksflexibili-
teit gecombineerd
met de kwaliteiten van de
Kangaroo vaste laadbak.

Haken voor huifzeil In het laadvlak ingewerkt bindoog, 
met antitrilverdikking

Gepatenteerde opstaptrede
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Laadkast	 van	 lichte	 legering	met	plastificering	aan	de	
buitenkant (wit).

Tweedelige achterdeur, kan 270° geopend worden (tot 
tegen de zijkant).

Laadvlak	 van	watervast	multiplex	 op	 gestanst	 stalen	
support.

Geschikt voor montage op onze Kangaroo laadvlakken 
zodat voor onderlinge verwisselbaarheid met ons volledig 
productengamma gegarandeerd wordt.

STANDAARD ACCESSOIRES
•	Achterspatborden
•	Markeringslichten
•	Binnenverlichting
•	Opstaptrede	achter

ACCESSOIRES OP AANVRAAG
•	Zijdeur
•	 Imperiaal	boven	de	cabine
•	Houten	binnenbekleding	met	polystyreen	ertussen
•	Beschikbare	kleuren:	rood,	blauw,	groen,	aluminium
•	Laadkasten	van	buiten	helemaal	glad
•	Spoiler
•	Speciale	uitvoeringen	op	aanvraag
•	Op	maat	gemaakte	opbouwstructuren	op	aanvraag
•	Standaard	gereedschapskist

ALUMINIUM LAADKAST

▲
▲

▲
▲

Roestvrijstalen sluitingen Aluminium palletportaal
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Net als de grote Beluga Airbussen, kan deze 
opbouwstructuur, dankzij zijn kwaliteit, grote 
laadvolumes in alle veiligheid vervoeren.

Aluminium palletportaal Kangaroo laadvlak met ingewerkte 
bindogen

Binnenbekleding van multiplexhout Zijdeur



50
0 

   
11

/2
00

8 
- w

w
w.

m
in

ia
to

.it

Via del Lavoro, 8 - Z.I.
I - 37067 Valeggio sul Mincio (Verona)
Tel. 045 6334 911 - Fax 045 6334 900
www.scattolini.com
e-mail: info@scattolini.it

aangesloten bij
A.N.F.I.A.

Bezoek onze site

www.scattolini.com
voor alle

erkende SCATTOLINI

Installatiecentra      

en ons verkoopnet

Bezoek onze site

www.scattolini.com
voor alle

erkende SCATTOLINI

Installatiecentra      

en ons verkoopnet


