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Edscha Trailer Systems  
Das Original

ผู้นำ�ด้�นตล�ดในยุโรปและผู้คิดค้นหลังค�เล่ือนสำ�หรับรถยนต์
เพ่ือก�รพ�ณิชย์เป็นตัวอย่�งท่ีชัดเจนของคว�มเป็นผู้นำ�ด้�น
เทคโนโลยีในด้�นหลังค�เล่ือนท่ัวโลก 

หลังคาเล่ือนสำาหรับรถยนต์เพ่ือ
การพาณิชย์มีช่ือต้ังแต่ปี 2512 ว่า



ในฐ�นะบริษัทยุโรป เร�พัฒน�และผลิตผลิตภัณฑ์ท้ังหมด
ท้ังส้ินโดยลำ�พังท่ีสถ�นท่ีของเร�ในเมอร์ส (เยอรมนี) และค�
ม�นีเซอ (ส�ธ�รณรัฐเช็ก) เร�ตระหนักถึงกระบวนก�รท้ังหมด
ต้ังแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์แรก ก�รสร้�งต้นแบบและก�รผลิตเป็น
ชุด ไปจนถึงก�รส่งมอบและก�รจัดส่งช้ินส่วนอะไหล่ วิศวกรรม

หล�ยทศวรรษ คว�มรู้คว�มเช่ียวช�ญ ก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พอย่�ง
ต่อเน่ือง ก�รประกันคุณภ�พถ�วร ตลอดจนก�รแนะนำ�และดูแล
ลูกค้�อย่�งมืออ�ชีพ เป็นส่ิงสำ�คัญพ้ืนฐ�นของคำ�ม่ันสัญญ�ในด้�น
คุณภ�พของ Edscha TS

ไม่ว่�จะเป็นหลังค�แบบ CurtainSider หลังค�
ผ้�ใบท้ังหมด หลังค�เล่ือนแบบโค้ง หรือ
หลังค�ผนังแข็ง – Edscha TS นำ�เสนอ
โซลูชันท่ีเหม�ะสมท่ีสุดด้วยต้นทุนประสิทธิผล
ท่ีดีท่ีสุด นอกเหนือจ�กโซลูชันผลิตภัณฑ์ท่ี
ออกแบบเฉพ�ะเพ่ือก�รขนส่งด้วยรถยนต์เพ่ือ
ก�รพ�ณิชย์หรือร�ง Edscha TS เป็นคู่หูของ
คุณสำ�หรับคว�มท้�ท�ยส่วนบุคคลในทุกรูป
แบบของก�รใช้ง�นระบบหลังค�เล่ือน



ตัวเลือกโครงสร้างที่ใช่
ประเภทหลังคา ระบบหลังคา/ประเภทโครงสร้าง

CS VP SB FW

Edscha TS Profi

Edscha TS Hybrid

Edscha TS Standard

Edscha TS Eco

Edscha TS Compact

Edscha TS Vario

Edscha TS TipperRoof

Edscha TS OpenBox Road & Offroad

Edscha TS OpenBox Industry

Edscha TS OpenBox Railway

Edscha TS RailWay SB

SESAM Slimliner

SESAM Flatliner

หลังคาเลื่อน Edscha TS 
ผู้นำ�ด้�นตล�ดและเทคโนโลยีแห่งยุโรปซึ่งคิดค้นกลุ่มผลิตภัณฑ์
นี้และตั้งชื่อให้ นำ�เสนอระบบหลังค�ที่ดีที่สุดสำ�หรับผู้ให้บริก�ร
โหลดสินค้�ด้วยผ้�คลุมผ้�ใบทุกประเภท

ระบบทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อตัวถังตาม EN 12642 
(บางส่วนจะมีรหัส “XL”)

หลังค�เลื่อนของ Edscha TS แต่ละชิ้นเป็นชิ้นง�นที่มีมูลค่�คงที่
พร้อมคุณสมบัติเฉพ�ะ หม�ยเลขก�รผลิตและหม�ยเลขซีเรีย
ลพิเศษ และบริก�รที่รับประกัน เพื่อช่วยเหลือได้อย่�งรวดเร็ว 
เพียงพูดคุยกับพันธมิตรในภูมิภ�คโดยกล่�วถึงหม�ยเลขซีเรียลที่
อยู่บนป้�ยประเภท

Curtain Sider เป็นก�รพัฒน�ตัวถังแบบปิดต่อ 
ขณะนี้ ก�รโหลดเป็นกองด้�นข้�งจะส�ม�รถ
ทำ�ได้ดังเช่นรถยนต์ผนังกระด�นแบบดั้งเดิม 
ซึ่งจะมีประสิทธิภ�พม�กเมื่อโหลด ส�ม�รถ
โหลดสินค้�ขน�ดใหญ่ได้ทันทีโดยก�รเปิด
ผนังด้�นข้�งได้เกือบเต็มที่อย่�งรวดเร็ว 
ป้องกันพื้นที่โหลดจ�กฝนด้วยหลังค�แบบ
อิสระ ตั้งแต่ปี 2533 ก�รพัฒน�หลังค�แบบ
พยุงตัวเองทำ�ให้ส�ม�รถโหลดเครนได้แม้จะ
ใช้ประเภทตัวถังนี้ก็ต�ม

การแนะนำา

ยานพาหนะสำาหรับวิ่งบนถนน Edscha Trailer Systems SESAM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สินค้�ทั่วไป เส้นท�ง

สินค้�ทั่วไป ก�รกระจ�ยสินค้�

การโหลดจากด้านบน

ทุกวันสม่ำ�เสมอ

แม้หลังจ�กหยุดทำ�ง�นด้�นนอก

บ�งครั้งและแห้ง

(แทบ) ไม่เคย

การโหลดจากด้านข้าง

เฉพ�ะ

สม่ำ�เสมอ

น�นๆ ครั้ง

รุ่นสำาหรับเลือก

TIR

XL ต�ม EN 12642

หล�ยรูปแบบต�ม EN 283

สำาหรับรถยนต์ที่มีโครงสร้างม่านเลื่อน

คำาอธิบายภาพ:

Edscha Trailer Systems

 1 CS-Profi

 2 CS-Hybrid

 3 CS-ECO

 4 Compact

 5 Compact Fix

 6 CS-VARIO (นอกยุโรป)
SESAM

 7 CS-SLIMLINER

 8 CS-SLIMLINER SMALL

 9 CS-SLIMLINER FIX

 10 CS-FLATLINER

หลังคา Curtain-Sider | CS

CS = หลังค� Curtain-Sider/โครงสร้�ง VP = หลังค�ผ้�ใบท้ังหมด/โครงสร้�ง
SB = หลังค�เล่ือนแบบโค้ง/โครงสร้�ง FW = โครงสร้�งผนังยึด

รูปแบบการโหลดที่นิยม: ส�ม�รถตั้งเป็นกองแบบแยกได้
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ตัวถังประเภทน้ีถูกพัฒน�พร้อมกับก�รกำ�เนิด
รถยนต์เพ่ือก�รพ�ณิชย์ท่ีใช้เคร่ืองยนต์ ผนัง
กระด�นมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันก�รโหลดไม่
ให้หล่น ขณะท่ีผ้�คลุมวัสดุป้องกันไม่ให้เปียกฝน 
โดยท่ัวไป รูปแบบตัวถังให้คว�มยืดหยุ่นสูง 

คว�มยืดหยุ่นน้ีเพ่ิมข้ึนเป็นอย่�งม�กโดยก�ร
คิดค้นหลังค�เล่ือนของ Edscha TS ในปี 2512 
สำ�หรับตัวถังน้ีทำ�ให้กระบวนก�รโหลดเร็วและ
ปลอดภัยข้ึนม�กในปัจจุบัน เน่ืองจ�กส�ม�รถเปิด
พ้ืนท่ีโหลดได้อย่�งรวดเร็วโดยก�รดันผ้�ใบท้ังผืน
ไปยังผนังก้ัน

การแนะนำา

ยานพาหนะสำาหรับวิ่งบนถนน Edscha Trailer Systems

11 12 13 14 15 16

สินค้�ทั่วไป เส้นท�ง

สินค้�ทั่วไป ก�รกระจ�ยสินค้�

การโหลดจากด้านบน

ทุกวันสม่ำ�เสมอ

แม้หลังจ�กหยุดทำ�ง�นด้�นนอก

บ�งครั้งและแห้ง

(แทบ) ไม่เคย

การโหลดจากด้านข้าง

เฉพ�ะ

สม่ำ�เสมอ

น�นๆ ครั้ง

รุ่นสำาหรับเลือก

TIR

หล�ยรูปแบบต�ม EN 283

สำาหรับรถยนต์ที่มีผนังกระดานและโครงสร้างผ้าใบ

คำาอธิบายภาพ:

Edscha Trailer Systems

11 VP-Profi

12 VP-Standard

13 VP-ECO

14 Compact

15 Compact Fix

16 VP-VARIO (นอกยุโรป)

หลังคาผ้าใบท้ังหมด | VP

รูปแบบการโหลดที่นิยม: 
ส�ม�รถตั้งเป็นกองแบบแยกได้ · แยกไม่ได้และขอบคม · คว�มเสี่ยงของชิ้นส่วนหลวม
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ไม่ต้องใช้ผนังกำ�แพงสำ�หรับสินค้�บ�งอย่�ง
ได้โดยใช้เฟืองปรับคว�มตึงและส�ยพ�นปรับ
คว�มตึงอเนกประสงค์ เพื่อป้องกันผลกระทบ
จ�กสภ�พอ�ก�ศ จึงมีก�รผูกผ้�ใบรอบๆ โครง 
โครงสร้�งรองรับผ้�ใบรู้จักกันม�อย่�งย�วน�น
ว่�ม�จ�กที่แขวนท่อทำ�หน้�ที่เป็นพื้นฐ�นเพื่อ
พัฒน�โครงสร้�งเลื่อนแบบโค้งที่สะดวก ซึ่ง
ส�ม�รถโหลดจ�กด้�นข้�งได้อย่�งรวดเร็วและ
โหลดด้วยเครนได้อย่�งง่�ยด�ย ไม่ต้องผูก
ผ้�ใบที่น่�เบื่อและเสียเวล� ในภ�คส่วนของ
ร�งและในหล�ยๆ ตล�ดที่มีอิทธิพลกับอเมริก� 
ระบบเลื่อนแบบโค้งเป็นที่แพร่หล�ยนัก

สำาหรับรถยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างแต่มีผ้าคลุมผ้าใบ

การแนะนำา

ยานพาหนะสำาหรับวิ่งบนถนน/สำาหรับวิ่งบนราง Edscha Trailer Systems

17 18

สินค้�ทั่วไป เส้นท�ง

สินค้�ทั่วไป ก�รกระจ�ยสินค้�

การโหลด

จ�กด้�นบนและจ�กด้�นข้�งทั้งหมด

คำาอธิบายภาพ:

Edscha Trailer Systems

17 SB-Profi

18 SB-RailWay

รูปแบบการโหลดที่นิยม: สินค้�ทั่วไปที่เทอะทะ

หลังคาเลื่อนแบบโค้ง | SB
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หลังคาผนังยึด | FW

สำาหรับรถยนต์ที่มีผนังด้านข้างมั่นคง แต่มาพร้อมกับผ้าคลุมผ้าใบ

การแนะนำา

ยานพาหนะสำาหรับวิ่งบนถนน/ 
สำาหรับวิ่งบนราง

Edscha Trailer Systems

19 20 21 22 23

สินค้�ทั่วไป เส้นท�ง

สินค้�ทั่วไป ก�รกระจ�ยสินค้�

การถ่ายสินค้า

เอียง

เลื่อน และวิธีอื่นๆ

การโหลดจากด้านบน

เฉพ�ะผ่�นถังพัก

รวมถึงตักผ่�นผนังด้�นข้�ง

การโหลดจากด้านข้าง

ไม่เคย

ตัวถังที่มีผนังยึดเป็นข้อกำ�หนดบังคับสำ�หรับก�ร
ขนส่งสินค้�ปริม�ณม�ก ซึ่งไม่ขึ้นกับว่�โหลด
ผ่�นรถตักล้อย�งจ�กด้�นข้�งเหนือผนัง ผ่�นถัง
พัก ผ่�นท่อเติมจ�กด้�นบน หรือผ่�นประตูท้�ย 
เช่นเดียวกันในระหว่�งถ่�ยสินค้� นอกเหนือจ�ก
ก�รถ่�ยออกด้�นบน ก�รถ่�ยออกผ่�นประตูหลัง 
ยังมีก�รผลักหรือเอียงในทิศท�งเดียวหรือหล�ย
ทิศท�ง ในช่วงเวล�ที่ผ่�นม� รถยนต์พิเศษเพื่อ
รองรับสินค้�จำ�นวนม�กและเงื่อนไขก�รโหลดที่
หล�กหล�ยได้พัฒน�ด้วยตัวเลือกดังกล่�ว 

ทั้งหมดโดยรวมเป็นข้อเท็จจริงว่�หลังค�ถูก
ออกแบบให้ยืดหยุ่นด้�นข้�งซึ่งตรงกันข้�มกับ
ก�รใช้ง�นทั้งหมดอื่นๆ เพื่อต�มรูปทรงของ
ผนังเพื่อก�รทำ�ง�นที่น่�เชื่อถือม�กขึ้นภ�ยใจ้
เงื่อนไขก�รใช้ง�นทั้งหมด

คำาอธิบายภาพ:

Edscha Trailer Systems

19 TipperRoof

20 OpenBox Road & Offroad

21 OpenBox Industry

22 VARIO OpenBox (นอกยุโรป)

23 OpenBox Railway
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หลังคา CurtainSider

CurtainSider ถูกปรับอย่�งเหม�ะสมเพ่ือโหลดจ�กด้�นข้�งให้ได้
ประสิทธิภ�พเป็นอย่�งย่ิงกับสินค้�ท่ีว�งบนพ�เลท เหม�ะอย่�งย่ิง
สำ�หรับก�รโหลดจนเต็ม หลังค� Edscha TS ด้ังเดิมสร้�งคว�ม
แตกต่�งอย่�งเห็นได้ชัดในระยะย�ว

 ประสบก�รณ์ตล�ดท่ีดี

 โครงสร้�งค�นหลังค�ท่ีม่ันคง

 ว่ิงง่�ย

 ก�รสึกหรอต่ำ�

 ก�รป้องกันก�รโหลด XL ย�วน�น

 ค่�ใช้จ่�ยท้ังหมดต่ำ�

 XL-ก�รเช่ือมต่อส�ยกร�วด์ถัก

ก�รเปิดหลังค�โดยใช้ตัวอย่�ง CS-Hybrid ก�รเปิดม่�นด้�นข้�งโดยใช้ตัวอย่�ง CS-Hybrid

สำาหรับรถยนต์ที่มีโครงสร้างม่าน
เลื่อน

 ผ้�ใบกันน้ำ�แบบรีไซเคิล ท�งเลือก

 นวัตกรรมก�รติดผ้�ใบพร้อมก�รป้องกันผ้�ใบสำ�หรับหลังค� 
 รุ่น Profi

 ก้�นหลังค�ท่ีขันสกรูเรียบร้อยแล้วสำ�หรับ CS-Hybrid ท�งเลือก

 ข้อต่อท่ีพัฒน�เพ่ิมเติมสำ�หรับ CS-Profi
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XL TIRDB

TIR

XL

XL

DB

หลังค�เล่ือน CS-Profi ใหม่เป็นผลม�จ�กก�รเพ่ิมประสิทธิภ�พผลิตภัณฑ์ท่ีใส่ใจใน
ร�ยละเอียดและดำ�เนินก�รด้วยคว�มเอ�ใจใส่ เพ่ือให้โหลดจ�กด้�นบนได้ทุกวันและ
ถึงในก�รทำ�ง�นแบบสลับ ข้อต่อเหล็กขน�ดใหญ่และก้�นหลังค�แบบไขว้ท่ีเพ่ิมม�รับ
ประกันก�รทำ�ง�นท่ีรับกับผ้�ใบ แม้ในสถ�นก�รณ์ก�รโหลดท่ีหนัก และสภ�พอ�ก�ศ

 ระบบนำ�เสนอกลศ�สตร์และคุณภ�พก�รทำ�ง�นที่ดีที่สุดแม้เผชิญกับสภ�วะที่
ย�กลำ�บ�ก

 ข้อต่อเหล็กที่ปรับได้และก้�นหลังค�ที่เพิ่มขึ้น

ข้อต่อเหล็กคุณภ�พสูง ผสมผส�นกับองค์ประกอบพล�สติก 
เพื่อจะได้ไม่ต้องบำ�รุงรักษ� คว�มสะดวกสบ�ยในก�รใช้ง�น
และก�รลดน้ำ�หนัก

ก�รประกอบที่ง่�ยด�ยด้วยก�รเลื่อนก้�นหลังค�

คว�มช่ำ�ชองท�งเทคโนโลยี ก�รใช้ง�นที่ง่�ย และคว�มทนท�นสูงเป็นปัจจัย
สำ�คัญที่สุด โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในส่วนของหลังค�เลื่อนที่มีคว�มต้องก�รสูง 
ก�รนำ�หลังค�เลื่อน CS-Hybrid ม�ใช้ ทำ�ให้ Edscha Trailer Systems ตั้ง
ม�ตรฐ�นใหม่ด้วยก�รใช้ก�รผสมผส�นวัสดุจ�กพล�สติกและเหล็กอย่�งมีทักษะ 
รวมถึงเทคโนโลยีก�รต่ออย่�งอัจฉริยะเพื่อระบบหลังค�ผ้�ใบที่ทนท�นและอ�ยุ
ย�วน�น

 ก�รผสมผส�นวัสดุอย่�งอัจฉริยะด้วยโครง
สร้�งไฮบริดแบบเหล็ก/พล�สติกเสริม

 ข้อต่อใหม่ท่ีทนท�นพร้อมกลศ�สตร์ก�รพับ
ท่ีเหม�ะสมท่ีสุดและโครงสร้�งรังผ้ึงพร้อมรู
สำ�หรับเชือกขย�ย

 ล้อท่ีติดต้ังด้�นนอก เคลือบ และคว�มเสียด
ท�นต่ำ�

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CS-Hybrid 
ดูที่ www.EdschaTS.com

แคร่ล้อที่ทนท�นและคงรูปในโครงสร้�งไฮบริด

CS-ECO ของ Edscha TS เป็นวิธีประหยัดต้นทุนหนึ่งในก�รติดตั้งม่�นด้�นข้�ง
ด้วยหลังค�ที่เบ�และแข็งแรงต�มคุณภ�พของ SESAM ของ Edscha เมื่อไม่
จำ�เป็นต้องโหลดจ�กด้�นบน

 น้ำ�หนักน้อย

 ก�รประกอบที่ง่�ยด�ยและรวดเร็ว

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CS-Profi
ดูที่ www.EdschaTS.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CS-ECO
ดูที่ www.EdschaTS.com

Standard Volume

Universal Univ. Classic

Standard Volume

Universal Univ. Classic

Universal Univ. Classic
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หลังคาผ้าใบทั้งหมด

หลังค� VP ของ Edscha TS เป็นตัวเลือกแรกสำ�หรับก�ร
โหลดท้ังหมดท่ีไม่ได้ต�มม�ตรฐ�น มีขอบคม หรือก�รโหลด
ท่ีมีคว�มเส่ียง ซ่ึงช้ินส่วนอ�จไหลหรือหลุด แม้ว่�จะซีลอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ
 

 ครงสร้�งร�งท่ีทนท�นและถอดประกอบได้ง่�ย 

 ก�รทำ�ง�นท่ีไม่เปลืองแรง 

 คว�มทนท�นดีเย่ียม 

 ค่�ใช้จ่�ยท้ังหมดต่ำ�

กระบวนก�รเปิดโดยใช้ตัวอย่�งของ VP-Standard

สำาหรับรถยนต์ที่มีผนังกระดานและ
โครงสร้างผ้าใบ

 ก้�นหลังค�ท่ีขันสกรูแล้วสำ�หรับ VP-Standard ท�งเลือก

 ข้อต่อท่ีพัฒน�เพ่ิมเติมสำ�หรับ VP-Profi
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DB TIR

TIR

TIR

DB

DB

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VP-Standard 
ดูที่ www.EdschaTS.com

ข้อต่อที่ทนท�นพร้อมกลศ�สตร์แบบพับที่เหม�ะสมที่สุด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VP-Profi  
ดูที่ www.EdschaTS.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VP-ECO  
ดูที่ www.EdschaTS.com

VP Standard

VP Profi

VP ECO

 ข้อต่อเหล็กที่ปรับได้และก้�นหลังค�ที่เพิ่มขึ้น

 โดยเฉพ�ะปล�ยก้�นหลังค�ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อผ้�ใบ

 คว�มเป็นไปได้ของพื้นที่โหลดที่ไม่มีสิ่งกีดขว�งด้วยโครงร�ง
วิ่งที่ส�ม�รถถอดออกได้

หลังค�ผ้�ใบท้ังหมด VP-Profi แบบใหม่เป็น “ผู้สืบทอด” โดยตรงของก�รคิดค้น
ด้ังเดิมและรอบด้�นโดยแท้จริง จ�กผลิตภัณฑ์น้ีทำ�ให้เกิดคำ�ท่ีเรียกกันท่ัวไปว่� 
“หลังค�เล่ือน”

แคร่ล้อพล�สติกแที่ทนท�นและประหยัดน้ำ�หนักและข้อต่อที่เชื่อมกับก้�นหลังค�
เหล็กและส่วนของร�งวิ่งโลหะที่ผ่�นก�รทดสอบและส�ม�รถถอดประกอบได้ ได้
สร้�งร�กฐ�นสำ�หรับหลังค�ผ้�ใบทั้งหมด VP-Standard แบบใหม่ ระบบนำ�
เสนอกลศ�สตร์ที่แล้วเสร็จในพื้นที่ก�รติดตั้งที่ลดน้อยลง และด้วยปริม�ณก�ร
โหลดที่เพิ่มขึ้น และต้องก�รพลังทำ�ง�นต่ำ�เท่�นั้นโดยไม่เสียก�รประกอบและ
คว�มทนท�น

 แคร่ล้อพล�สติกที่รับน้ำ�หนักและประหยัดน้ำ�หนัก และข้อ
ต่อพร้อมก้�นหลังค�เหล็กและระบบส่วนของร�งวิ่งที่ผ่�น
ก�รทดสอบและส�ม�รถถอดประกอบได้

 ข้อต่อที่ทนท�นพร้อมกลศ�สตร์แบบพับที่เหม�ะสมที่สุด

 ล้อที่ติดตั้งด้�นนอก เคลือบ และคว�มเสียดท�นต่ำ�

องค์ประกอบพล�สติกเพื่อไม่ต้องบำ�รุงรักษ� คว�มสะดวก
สบ�ยในก�รใช้ง�น และก�รลดน้ำ�หนัก

ประกอบง่�ยด้วยก�รดันคันชัก

Edscha TS VP-ECO เป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุนในก�รสร้�งตัวถังผ้�ใบกันน้ำ�ทั้งผืน
ด้วยหลังค�ผ้�ใบทึบน้ำ�หนักเบ�ในคุณภ�พ Edscha TS ปกติ ห�กไม่จำ�เป็นต้อง
เคลื่อนย้�ยบรรจุภัณฑ์ผ้�ใบกันน้ำ�ทั้งผืน และก�รขนถ่�ยจะดำ�เนินก�รผ่�นท�ง 
พอร์ทัลด้�นหลังหรือเมื่อพับผ้�ใบด้�นข้�งขึ้น

 ก�รผสมผส�นวัสดุอัจฉริยะด้วยโครงสร้�งโลหะ/พล�สติก
เสริมแรง

 คว�มเป็นไปได้ของพื้นที่โหลดที่ไม่มีสิ่งกีดขว�งด้วยโครง
ร�งวิ่งที่ส�ม�รถถอดออกได้
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หลังคาเพ่ือการขนส่งแบบกระจาย
ด้วยส�ยผลิตภัณฑ์ Compact Edscha TS ได้ตอบสนอง
ต่อคว�มต้องก�รของตล�ดแม้กระท่ังตัวถังรถยนต์ขน�ดเล็ก
กว่� (คว�มย�วถึง 8 ม.) พร้อมกับโซลูชันหลังค�ปรับแต่ง
และน่�เช่ือถือ ก�รพัฒน�ใหม่น้ียึดโครงสร้�งอลูมิเนียมใหม่
ท่ีบ�ง เบ�เป็นพิเศษ แต่ก็ทนต่อก�รบิด ร่วมกับร�งลูกกล้ิงท่ี
ผ่�นก�รพิสูจน์ในก�รใช้ท่ีทำ�จ�กพล�สติกสมัยใหม่ ลูกกล้ิง
เหล็กท่ีทนท�น และข้อต่อพล�สติกท่ีเหม�ะสมกับก�รใช้ง�น 
เทคโนโลยีท่ีใช้ยึดต�มนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ของ Edscha TS ท่ี
มีม�อย่�งย�วน�น 

นำ�เสนอส�ยผลิตภัณฑ์ Compact ใหม่ท้ังหลังค�เล่ือนแบบ
คล�สสิกและในรูปแบบหลังค�แข็ง และส�ม�รถปรับต�มคว�ม
ต้องก�รของตัวถังรถยนต์ได้เอง

Compact
หลังค�เล่ือน Curtain-Sider / ผ้�ใบท้ังหมด

Compact
หลังค�ยึด

Compact

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compact  
ดูที่ www.EdschaTS.com
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ก�รเปิดพื้นที่โหลดที่รวดเร็วและทำ�ได้บ่อยเป็น
ปัจจัยด้�นเวล�และค่�ใช้จ่�ยที่ประเมินต่ำ�ไปไม่
ได้ โดยเฉพ�ะกับผู้แทนจำ�หน่�ยในก�รขนส่ง
ในท้องถิ่น สำ�หรับก�รจัดส่งขน�ดเล็ก “ไร้ขอบ
ถนน” และสำ�หรับก�รจัดส่งในระยะท�งสั้นอื่นๆ 
ทั้งหมดที่มีสถ�นีโหลดม�กม�ย ซึ่งผู้ขับขี่ทำ�
หน้�ที่โหลดและถ่�ยสินค้�ออก

ด้วย TailWing Edscha Trailer Systems นำ�
เสนอประตูปิดท้�ยสำ�หรับหลังค�เลื่อนที่ทำ�ให้
ก�รเปิดพื้นที่โหลดด้�นหลังทั้งหมดง่�ยขึ้น 
ปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น

ชิ้นส่วนเสริม
ประตูปิดท้ายที่เปิดขึ้นด้านบน
กึ่งอัตโนมัติ

เหล็ก (VP) CompactStandard Volume Universal Univ. Classic

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TailWing  
ดูที่ www.EdschaTS.com

ข้อต่อท่ีทนท�น ส่ิงสำ�คัญในก�รจัดเก็บ

TailWing มีว�งจำ�หน่�ยสำ�หรับหลังค�รุ่น CurtainSider หลังคาแบบผ้าใบ
ทั้งหมด และรุ่น Compact ล่าสุด

น้ำ� หิมะ และน้ำ�แข็งเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์และ
มักเป็นอันตร�ยในก�รโหลดซึ่งสะสมอยู่บน
ผ้�ใบหลังค�ของรถยนต์เพื่อก�รพ�ณิชย์ ด้วย 
DrySystem Edscha Trailer Systems นำ�
เสนอระบบระบ�ยอัจฉริยะสำ�หรับหลังค�เลื่อนที่ป้องกันก�รสะสมของน้ำ�จำ�นวน
ม�ก ดังนั้นจึงไม่ส�ม�รถก่อตัวเป็นน้ำ�แข็ง เวล�หยุดทำ�ง�น เช่น คว�มเสียห�ยที่
ย�นพ�หนะหรือก�รโหลด และค่�ใช้จ่�ยที่ต�มม�จะลดลง เวล�ทำ�ง�นและคว�ม
ทนท�นของหลังค�เพิ่มขึ้นสูงสุด  

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DrySystem  
ดูที่ www.EdschaTS.com

ระบบระบายแบบนิวเมติก
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XL TIRDB

XL

ส่วนประกอบของโครงสร้าง

เหล็ก (VP) Compact

Standard Volume Universal

Univ. Classic

เพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนประกอบ
ของโครงสร้�ง ดูที่ 
www.EdschaTS.com

ชุดประกอบ

ก�รซีลโพรไฟล์

ล้อแบบมีเส�

คว�มยืดหยุ่นเป็นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
ของ Edscha TS ที่โดดเด่น ส่วนประกอบ
ของโครงสร้�งเฉพ�ะสำ�หรับหลังค�รุ่น 
CurtainSider หลังคาแบบผ้าใบทั้งหมด 
และรุ่น Compact ในคุณภ�พของ Edscha 
TS ที่ผ่�นก�รทดสอบเหม�ะสำ�หรับตัวถัง
ทั้งหมดที่มีขน�ดม�ตรฐ�น ทั้งสำ�หรับรถยนต์
เพื่อก�รพ�ณิชย์และรถพ่วงหรือรถสลับตัวถัง

Standard Volume Universal

อุปกรณ์เสริมสำาหรับม่านด้านข้าง

ลูกกลิ้งผ้�ใบด้�นข้�ง SPR-4 ลูกกลิ้งผ้�ใบด้�นข้�ง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
สำ�หรับม่�นด้�นข้�ง ดูที่
www.EdschaTS.com

ก่อนหน้�น้ี ก�รเปล่ียนลูกกล้ิงผ้�ใบท่ีทันสมัยและลำ�บ�กม�กต�มม�ด้วยก�รเสีย
เวล�และค่�ใช้จ่�ยม�กม�ย เน่ืองจ�กต้องแก้ออกและเช่ือมใหม่ และเย็บกับส�ย 
(ก�รเช่ือมต่อกับม่�นท่ีปล�ยด้�นบนของส�ยเสริมแรง)

ลูกกล้ิงผ้�ใบท่ีอยู่ระหว่�งก�รจดสิทธิบัติของเร�จะกำ�จัดปัญห�ท่ีทร�บน้ีด้วยวิธีก�ร
เปล่ียนลูกกล้ิงท่ีเปล่ียนลูกเดียวได้อย่�งง่�ยด�ยและปลอดภัย จึงทำ�ให้ลดค่�ใช้
ท้ังหมดได้ม�กสำ�หรับก�รซ่อมแซมท่ีอ�จเกิดข้ึน
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 ก�รใช้ง�นสะดวกสำ�หรับคนเดียว

 เปิดง่�ยและรวดเร็ว (≤ 1 น�ที)

 รวมเข้�กันได้อย่�งเต็มท่ีและทำ�ง�นได้อย่�งเต็มท่ีตลอดเวล�

 ไม่มีผลต่อปริม�ณก�รโหลด

 ทนท�นและง่�ยต่อก�รให้บริก�ร

 ก�รรับน้ำ�หนักอย่�งเบ็ดเสร็จ

 ไม่จำ�เป็นต้องมีแผ่นกระด�นเสียบ 

 ส�ม�รถติดตั้งได้ในรถยนต์ CS แบบม�ตรฐ�น (สำ�หรับ 
 แชสซีที่เหม�ะสม)

 ไม่ต้องใช้ตัวปรับคว�มตึงศูนย์ต�ย

 ร�งทำ�จ�กเหล็กแบนและแบ่งอย่�งดีที่สุด 

 ก�รบำ�รุงรักษ�และคว�มทนท�น

 ไม่ขว�งพื้นที่ติดตั้งสำ�หรับส่วนรับของอุปกรณ์แคลมป์

 ระบบแคลมป์ซีรีส์แนวนอนยังคงไว้เพื่อก�รทำ�ง�นที่ 
 ทนท�นและก�รใช้ง�นโครงสร้�ง CS ที่ถูก

 คว�มย�วของกล่องคิดเป็น 25 % ของคว�มย�วของพื้นที่ 
 โหลด 

 ผ้�ใบถูกแบ่งและส่วนของขอบเขตก�รจัดส่ง (ส�ม�รถระบุ 
 ได้ต�มที่ต้องก�ร)

คุณสมบัติ
ด้วยประสบก�รณ์หล�ยปีในก�รติดต้ังม่�นรับน้ำ�หนักสำ�หรับก�ร
ใช้ง�นประจำ�วันท่ีย�กลำ�บ�ก ปัจจุบัน Edscha TS ได้พัฒน�
ระบบม่�นด้�นข้�งท่ีเรียบง่�ยและรวดเร็วด้วยร�งเล่ือนเหล็ก
อย่�งม่ันคงท่ีแชสซี เพ่ือก�รใช้ง�นต�มม�ตรฐ�นสำ�หรับก�รใช้
ง�นประจำ�วัน ซ่ึงทำ�ง�นได้อย่�งสมบูรณ์โดยไม่ใช้ตัวปรับคว�ม
ตึงศูนย์ต�ยโดยท่ัวไปประม�ณ 20 ตัวในม่�นและไม่ใช้เส�ท่ี
ทำ�ง�นแยก นอกจ�กน้ี ไม่มีส่วนเสียบด้�นข้�งท้ังหมดเน่ืองจ�ก
ส�ยรัด Kevlar ท่ีติดแนวต้ังระหว่�งล้อเล่ือนผ้�ใบและร�งเล่ือน 
ระบบถูกออกแบบม�เพ่ือก�รใช้ง�นต�มม�ตรฐ�นท้ังหมด รวม
ถึงคู่กับก�รรับน้ำ�หนักท่ีเข้�กับรูปทรงต�มม�ตรฐ�น EN12642 
“XL” พร้อมกับก�รรับรองจ�กก�รตรวจสอบเชิงไดน�มิก

สำ�หรับระบบ QuickCurtain โครงสร้�งท้ังหมดท่ีมีท่อแคลมป์
แนวต้ังท่ีอยู่กับผนังด้�นหน้�และข�หย่ังส่วนท้�ย และ Edscha 
TS-Dachholmen (พร้อมกับล้อเล่ือนผ้�ใบ SPR4) แล้วเสร็จ
ด้วยเส�เล่ือนใหม่ของเร� LP4 และเส�หมุนด้�นล่�งกับผ้�ม่�น
ผืนหน่ึงท่ีเร�ทำ�ข้ึนเป็นพิเศษ

ดังน้ัน ร�งท่ีแชสซีถูกแบ่งเพ่ือให้บำ�รุงรักษ�ได้ง่�ยและ
ถูกสร้�งข้ึนเพ่ือให้ส�ม�รถใช้ส�ยรัดเพ่ือรับน้ำ�หนักท่ีอยู่
หลัง QuickCurtain แม้แต่กับรอกใต้โครงโดยไม่ลดทอน
ประสิทธิภ�พ QC มุ่งเน้นกับผู้ใช้ท่ีปัจจุบันช่ืนชอบม่�นด้�นข้�ง
ธรรมด�ม�กกว่�และต้องก�รเร่งกระบวนก�รโหลดท่ีถูกและ
ทำ�ง�นต่อเน่ืองในอน�คต

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
QuickCurtain ที่
www.EdschaTS.com

ระบบม่านด้านข้าง
Standard

Volume

Universal

ผ่�นก�รเชื่อม ขันสกรูแล้ว

ม่�นผืนเดียวสำ�หรับด้�นนอก

ม่�นด้�นข้�งหล�ยผืน

เหล็กรูปพรรณพร้อมล้อเลื่อน
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SB-Profi

SB-Profi
กระบวนก�รเปิด

หลังคาเลื่อนแบบโค้ง
สำาหรับรถยนต์ที่ไม่มีโครงสร้างที่มีผ้าคลุมผ้าใบ

Edscha TS SB-Profi ช่วยให้คนเดียวส�ม�รถเคลียร์พื้นที่โหลด
ทั้งหมดจ�กพื้นได้ในเวล�ไม่กี่วิน�ที ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับก�รจดสิทธิบัตร
พร้อมข้อต่อแนวขว�งแบบยกผ้�ใบช่วยให้โหลดจ�กด้�นข้�งได้อย่�ง
รวดเร็วและส�ม�รถติดตั้งด้วยประตูคอนเทนเนอร์แบบหมุนเวียนแล้วแต่
คว�มต้องก�ร

คำาแนะนำา: ขณะน้ีมี SB-Profi ท่ีถูกปรับปรุงในก�รทดสอบสน�ม จะแจ้ง
คว�มพร้อมบนหน้�เว็บไซต์

 ก�รใช้ง�นด้�นข้�งจ�กพื้น

 โครงสร้�งแยกส่วนเพื่อใช้ง�นขน�ดแตกต่�งกันได้ง่�ย

 ระบบร�งเหล็กที่ทนท�นในส่วนที่ส�ม�รถเปลี่ยนได้ง่�ย

 ระบบปิดที่ทนท�นพร้อมก�รซีลที่แน่นหน�
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SB-Profi  
ดูที่ www.EdschaTS.com

SB-Profi
ด้�นบนเปิด

SB-Profi
ด้�นบนเปิด (ตำ�แหน่งกล�ง)

ประตูม้วน (soft door)

Edscha TS SB-Profi ช่วยให้คนเดียวส�ม�รถเคลียร์พ้ืนท่ี
โหลดท้ังหมดจ�กพ้ืนได้ในเวล�ไม่ก่ีวิน�ที ผลิตภัณฑ์ท่ีได้
รับก�รจดสิทธิบัตรพร้อมข้อต่อแนวขว�งแบบยกผ้�ใบช่วยให้
โหลดจ�กด้�นข้�งได้อย่�งรวดเร็วและส�ม�รถติดต้ังด้วยประตู
คอนเทนเนอร์แบบหมุนเวียนแล้วแต่คว�มต้องก�ร

 สปริงม้วนในผ้�ใบด้�นหลังช่วยให้ส�ม�รถใช้ง�นได้อย่�ง
ง่�ยด�ยและม้วนท้�ยรถได้ดียิ่งขึ้น

 ก�รล็อกแบบใหม่ยังซีลได้ดียิ่งขึ้นต�มคว�มต้องก�ร นอก
เหนือจ�กก�รทำ�ง�นที่เหม�ะสมที่สุด
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TipperRoof

ซึ่งเป็นไปต�มกฎหม�ยและม�ตรฐ�นด้�นคว�มปลอดภัยใน
อน�คต ผสมผส�นเข้�กับกระบวนก�รทำ�ง�นที่มีอยู่อย่�ง
เหม�ะสมและปรับปรุงให้เหม�ะสมที่สุด TipperRoof ของ 
Edscha TS ลดเวล�ในก�รโหลดและเอียง เหนือกว่�ด้วย
ก�รใช้เชื้อเพลิงที่ต่ำ�กว่�ระบบของคู่แข่ง และบำ�รุงรักษ�ง่�ย
และสึกหรอต่ำ�ด้วยโครงร�งวิ่งที่ส�ม�รถถอดออกได้พร้อม
แคร่ล้อ ผู้ขับขี่ส�ม�รถดำ�เนินต�มขั้นตอนก�รทำ�ง�นที่สำ�คัญ
ทั้งหมดจ�กพื้นได้เพียงลำ�พังและปลอดภัย ในขณะที่ปฏิบัติ
ต�มข้อกำ�หนดด้�นคว�มปลอดภัยในก�รทำ�ง�นสูงสุด ดังนั้น 
TipperRoof เป็นหลังค�ในอุดมคติสำ�หรับรถบรรทุกเทท้�ย
ทุกคัน 
 
ความสามารถในการเปลี่ยนรูปทรงของรถบรรทุกเทท้าย
ได้ถึง ± 50 มม. ในด้านกว้าง

หลังคาเล่ือนโค้งสำาหรับรถบรรทุกเทท้าย

TipperRoof
ก�รโหลด

TipperRoof
เอียงเปิด

TipperRoof
เอียงปิด

Automatischer Antrieb 
E-Drive
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Standard

โซลูชัน OEM ที่ถูกรวมเข้าไป
โดยปกติ เร�จะส่งมอบชุดประกอบที่ผ่�นก�รปรับและหลังค�
ที่ติดตั้งผ้�ใบม�แล้วอย่�งสมบูรณ์ แต่ก�รรวมเข้�ของเร�ยังคง
ดำ�เนินต่อ: ซึ่งครอบคลุมก�รดูแลโครงก�รอย่�งเต็มที่เพื่อให้ซิง
โครไนซ์อินเตอร์เฟสได้อย่�งมีประสิทธิภ�พในโครงสร้�งตัวถัง
ไปจนถึงข้อมูลที่ปรับเพื่อสร้�งร�ยก�ร นอกเหนือจ�กก�รกำ�หนด
ค่�ที่ปรับม�อย่�งแม่นยำ� นอกจ�กนี้ เร�ได้พัฒน�ตัวกำ�หนดค่�
ขึ้น ซึ่งเร�ส�ม�รถ “ส่ง” หลังค�ของคุณไปยังพันธมิตรที่ผลิต
รถยนต์ที่น่�เชื่อถือภ�ยในเวล�ไม่กี่วันได้จริง

~2950

~
29

50

~1170

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ TipperRoof  
ดูที่ www.EdschaTS.com

E-Drive ของ Edscha TS จะถูกควบคุมผ่�นสวิตช์ที่รถพ่วง
และผ่�นแอปของเร�บนสม�ร์ทโฟนแอนดรอยด์ทั่วไปที่ได้
ม�ตรฐ�น นอกจ�กนี้ ยังผส�นก�รเชื่อมต่อสำ�หรับสวิตช์ด้�น
นอกและ CAN-Bus เนื่องจ�กใช้พลังง�นต่ำ� <20A (สำ�หรับ 
24 V) E-Drive ของ Edscha TS มีเอกลักษณ์ในตล�ดและ
อนุญ�ตก�รเชื่อมต่อกับแหล่งจ่�ยไฟฟ้�บนย�นพ�หนะที่มีอยู่
เป็นครั้งแรก โดยไม่ต้องเดินส�ยเพิ่มเติมที่ปลอดภัยไปยังรถ
ล�ก ซึ่งพลังง�นยังคงเหลืออยู่เพียงพอสำ�หรับเชื่อมต่อไฟ
หน้�ที่ทำ�ง�นอย่�งเหม�ะสม หัวขับทำ�ผ่�นมือกว้�นที่ส�ม�รถ
ปรับได้และแยกออกจ�กฟังก์ชันหลังค� จึงเป็นผลให้ระบบบ
ปลอดภัยอยู่เสมอ ทำ�ง�นได้โดยแทบไม่สึกหรอ และช่วยให้
ใช้ง�นฟังก์ชันฉุกเฉินได้ด้วยตนเองอย่�งง่�ยด�ยในกรณีที่เกิด
ปัญห�ใดๆ แนวคิดเดี่ยวที่พัฒน�ด้วย TipprtRoof ที่อยู่ในช่วง
ระหว่�งก�รดสิทธิบัตรช่วยให้ปรับใช้กับตัวถังได้หล�ยประเภท 
มีก�รควบคุมสำ�หรับก�รใช้ง�นฝ�ปิดไฮดรอลิก ในอน�คตจะมี
ตัวเลือกสำ�หรับประเภทหลังอื่นๆ ด้วย

ก�รใช้ง�นโดยตรงที่กล่องควบคุมพร้อมก�รแจ้ง
เตือนคว�มเอียงและก�รป้องกันก�รโหลดที่ม�กเกิน

ก�รใช้ง�นกับสม�ร์ทโฟนของแอนดรอยด์หรือ iOS 
ผ่�นแอปของเร�และก�รเช่ือมต่อบลูทูธ

ก�รใช้ง�นผ่�นรีโมทแบบคล่ืนวิทยุ

หัวขับ E-Drive แบบอัตโนมัติ

มาตรฐาน
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หลังคาผนังยึด

ด้วยโซลูชันทางเทคโนโลยีที่เรียบง่ายอย่างแยบยลซึ่ง
ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว ในที่สุดก็ประสบความสำาเร็จที่
จะใช้ความสะดวกของหลังคา Edscha TS ที่ทันสมัยกับ
รถยนต์ที่มีพื้นแบบสไลด์และโครงสร้างสัมภาระแบบเปิด
ด้านบนทั้งหมด

หลังค� Edscha TS OpenBox แบบใหม่นี้ถูกพัฒน�เป็น
อันดับแรกเพื่อโครงสร้�งพื้นแบบสไลด์ นอกจ�กนี้ยังเหม�
สำ�หรับก�รใช้ง�นอื่นๆ ทุกรูปแบบได้อย่�งดีที่สุด ซึ่งผนังที่
มั่นคงควรสูงให้ได้ม�กที่สุดเพื่อปริม�ณโหลดที่สูงสุด

สิ่งสำ�คัญของระบบคือก�รยกขึ้น “ที่ลอย” อย่�งแยบยลและ
กำ�ลังยื่นจดสิทธิบัตรแล้วของระบบร�งแบบเหล็กที่ผ่�นก�ร
ตรวจสอบและเปลี่ยนได้ ซึ่งส�ม�รถเชื่อมส่วนที่นูนและ/หรือ
ก�รเปลี่ยนรูปของผนังด้�นข้�งได้อย่�งไม่มีปัญห� และด้วย
เหตุนี้จึงรับประกันก�รซีลอย่�งดีที่สุด ประหยัดน้ำ�มันดีเซลใน
ระหว่�งที่ก�รวิ่งเที่ยวเปล่�ปิดอยู่

ผนังด้�นข้�งเปลี่ยนรูปได้ถึง ±30 ในแนวกว้�ง

Openbox – Road & Offroad

OpenBox road & Offroad: กระบวนก�รเปิด
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Road & Offroad

 ใช้ง�นด้�นข้�งจ�กพื้นได้ด้วยตนเองและนำ�ไปด้วยได้

 เปิดได้ง่�ยและรวดเร็ว แม้จะเปลี่ยนรูปถึง ±30 มม.

 รวมเข้�กันได้อย่�งเต็มที่และทำ�ง�นได้อย่�งเต็มที่ตลอดเวล�

 ขึ้นอยู่กับรุ่น  ไม่มีผลต่อปริม�ณก�รโหลด

 ขึ้นอยู่กับรุ่น เปิดจ�กด้�นหลังไปด้�นหน้� จ�กด้�นหน้�ไปด้�นหลัง หรือจ�ก 
 ตรงกล�ง (ในแผน)

 ในท�งปฏิบัติ ประหยัดน้ำ�มันดีเซลได้ม�กด้วยหลังค�ที่ปิดตลอดเวล� แม้จะวิ่ง 
 รถเที่ยวเปล่�

 ทนท�นและง่�ยต่อก�รให้บริก�รด้วยระบบร�งแบบเหล็กท่ีมีส่วนท่ีเปล่ียนได้ง่�ย

คุณสมบัติ

Industry

กว้�งแคบ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Openbox 
Road & Offroad ที่ ี่  
www.EdschaTS.com

ปลดล็อกตัวค้ำ�ยันค�นรองและดึงหลังค�

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Openbox 
Industry ที่ ี่  
www.EdschaTS.com

อ้างอิงจากความรู้ความชำานาญของ Edscha Trailer System มาหลายปี 
ระบบหลังคา Openbox ที่สร้างแบบแยกส่วนและง่ายถูกปรับเพื่อให้ใช้งาน
อย่างมืออาชีพได้หลากหลายที่สุดในอุตสาหกรรมต่างๆ

ระบบนี้ช่วยให้ครอบคลุมได้น่�เชื่อถือและปลอดภัยด้วยก�รเข้�ถึงที่ยืดหยุ่น
สำ�หรับก�รโหลดจ�กด้�นบนในคว�มกว้�งสูงสุดถึง 5 ม. และก�รพ่วงที่เหม�ะสม
กับคว�มย�วที่เป็นไปได้เกือบทั้งหมด

ด้วยชิ้นส่วนสำ�เร็จรูปทั้งหมดและอะแดปเตอร์ติดตั้งเสริมของเร� ด้วยเหตุนี้ ก�ร
ประกอบทั้งบนอ�ค�รและโครงสร้�งส่วนล่�งที่เป็นเหล็กนั้นง่�ยและปลอดภัย 
ระบบพับและคุณภ�พผ้�ใบที่เลือกช่วยให้มั่นใจถึงก�รดำ�เนินง�นที่ง่�ยและ
ทนท�น และถูกออกแบบม�เพื่อก�รโหลดบนหลังค�ได้ถึง 75 kg/m² เมื่อปิด

ชิ้นส่วนโลหะทั้งหมดชุบสังกะสี / เคลือบ KTL เพื่อให้ใช้ง�นได้ย�วน�น รุ่นที่
ผลิตจ�กสแตนเลสทั้งหมดเพื่อก�รใช้ง�นภ�ย
ใต้เงื่อนไขที่เรียกร้องเป็นพิเศษ (ต�มคว�ม
ต้องก�รพิเศษ) อยู่ในระหว่�งก�รเตรียมก�ร

ข้อเสนอต�มคำ�ขอ

OpenBox Industry

โกดังไม้สับ

ผนังรั่ว
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SB-Railway  
ดูที่ www.EdschaTS.com

หลังค�เล่ือนแบบโค้งสำ�หรับรถบรรทุกสินค้�ของย่ีห้อ Edscha 
TS เป็นท่ีรู้จักในด้�นสถ�นก�ณ์ก�รโหลดและก�รถ่�ยออกท่ี
เหม�ะสมท่ีสุดและปลอดภัย และได้ประโยชน์จ�กประสบก�รณ์
หล�ยปีจ�กก�รพัฒน�ระบบหลังค�สำ�หรับกลุ่มรถยนต์เพ่ือก�ร
พ�ณิชย์ท่ีเน้นลูกค้�เป็นหลัก เช่น ระบบน้ีเดิมรู้จักกันว่� “ระบบ 
DEBACH VIT” ระบบน้ีครอบคลุมผ้�คลุมผ้�ใบสำ�หรับรถบรรทุก
สินค้�ท่ีมีประสิทธิภ�พสูงและได้รับก�รจดสิทธิบัตร เป็นระบบ
หน่ึงท่ีรับประกันประสิทธิภ�พและคว�มน่�เช่ือถือในก�รขนส่ง
สินค้�ท่ีไม่มีใครเทียบได้ต้ังแต่กว่� 40 ปี สำ�หรับ Edscha TS 
คว�มต้องก�รของลูกค้�เป็นส่ิงสำ�คัญเสมอ คว�มหล�กหล�ย
ท�งรูปแบบท่ีม�กม�ยได้เสริมและสร้�งตำ�แหน่งผู้นำ�ระดับโลก
ในตล�ดม�อย่�งต่อเน่ือง ก�รออกแบบหลังค�สำ�หรับรถยนต์
แบบมีหลังค�มีจำ�หน่�ยส่ีรูปแบบ

Railway SB · ตัวอย่าง: Shimmns
หลังค� เปิด

Railway SB · ตัวอย่าง: Rils
รุ่นสำ�หรับสินค้�ท่ีมีขน�ดย�ว เปิด (ไปยังท้ังสองด้�น)

ระบบสำาหรับรถยนต์แบบราง

หลังคาเลื่อนแบบโค้งสำาหรับรถบรรทุก
สินค้า

Railway SB
ผ่�นก�รเชื่อม

Railway SB
ขันสกรูแล้ว
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Railway

ตู้บรรทุกรถไฟถูกออกแบบให้มีคว�มทนท�น
และใช้ง�นได้อย่�งน้อย 36 ปี ซ่ึงก�รบำ�รุงรักษ�
ทำ�ได้อย่�งง่�ยด�ยโดยก�รเปล่ียนช้ินส่วนท่ี
สึกหรอและส่วนประกอบท่ีเสียห�ยเป็นสำ�คัญ 

เช่นน้ันแล้ว Edscha TS ได้นำ�เสนอโปรแกรมสมบูรณ์พร้อมก�รต้ังร�ค�ท่ีโปร่งใส
สำ�หรับหลังค� Shimmns ท้ังหมดท่ีรู้จักกันท่ีคร้ังหน่ึงเคยสร้�งข้ึนม�

กลุ่มผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยโมดูลท่ีได้ม�ตรฐ�นและช้ินส่วนพิเศษท่ีผลิตให้หลัง
ต�มคว�มต้องก�รของลูกค้�

ระบบซีลของ Edscha TS

จนถึงปัจจุบันมีตัวเลือก ได้แก่ ใช้ Ea(n/mn)os (รถยนต์ไฟฟ้�) ไม่มีฝ�ครอบที่มี
ผ้�ใบแบบหลวม ซึ่งต้องผูกด้วยมือซึ่งเสียเวล�โดยปีนขึ้นไปอันตร�ย และต้องมี
ก�รรักษ�คว�มปลอดภัยอย่�งเหม�ะสมที่ตรวจสอบได้ทุกครั้ง หรือรถ Ta(m)ns 
ที่มีผ้�ใบแข็งหรือฝ�พับใหญ่และน้ำ�หนักโหลดที่ลดลงม�ก

ด้วยนวัตกรรมใหม่ของ Edscha ที่มีหลังค� Open Box Railway หนักเพียง
แค่ 300 กก. (คว�มย�ว 10 ม.) และได้รับก�รจดสิทธิบัตร ปัจจุบันส�ม�รถเปิด
รถยนต์ไฟฟ้�ทุกคันที่ด้�นข้�งจ�กด้�นล่�งเพียงครู่เดียวได้อย่�งปลอดภัยและ
สะดวก ก�รติดตั้งเพิ่มทำ�ได้ง่�ยด้วยก�รขันสกรูและติดตั้งร�งแบบลอย และทน
ต่อก�รเสียรูปได้ถึงประม�ณ 60 มม. หลังค�ถูกออกแบบต�มเกณฑ์สำ�หรับก�ร
ขนส่งแบบผสมผส�น EN 283 / UIC 592 และผ่�นก�รทดสอบท�งสถิติสำ�หรับ
ก�รขนส่งที่ผ่�นอุโมงค์ TÜV 

ยืนยันว่�ก�รจัดให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้�จะยังคงอยู่
แม้ติดหลังค�ที่ติดตั้งเพิ่ม

เพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงสร้�ง
ผนังยึด ดูท่ี  
www.EdschaTS.comOpenBox Railway

ตัวอย่�ง: Eanos

ระบบซีลแบบใหม่ของ Edscha TS สำ�หรับก�รติดต้ังคร้ังแรกและก�รติดต้ังเสริมกับย�น
พ�นะท่ัวไปท่ีมีหลังค�ท้ังหมด (Shimmns) แก้ปัญห�หล�ยอย่�งได้ในเวล�เดียวกัน 

ซีลช่วยให้ม่ันใจได้ว่�ซีลได้ดีม�ก แม้ในสภ�พแวดล้อมก�รก่อสร้�งท่ีต้องใช้ง�นหนัก 
ก�รป้องกันขอบในระหว่�งก�รโหลดท่ีทนท�น ยืดหยุ่นเน่ืองจ�กทำ�ด้วยย�ง ประกอบ
ได้ง่�ยด�ยและเหม�ะกับท่ัวโลก ซ่ึงได้รับก�รจดสิทธิบัติและผ่�นก�รทดสอบในหล�ย
โครงก�ร

ชิ้นส่วนอะไหล่สำาหรับ
ทางรถไฟ

เพ่ิมเติมเก่ียวกับช้ินส่วน
อะไหล่สำ�หรับท�งรถไฟ ดูท่ี ี่ 
www.EdschaTS.com

แคร่ล้อไปยังผนัง แคร่ล้อไปยังแคร่ล้อตรงกล�ง

ตัวอย่�ง: Talns, Falns

เพ่ิมเติมเก่ียวกับระบบซีล ดูท่ี 
www.EdschaTS.com
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SESAM เป็นแบรนด์ที่สองที่ทันสมัยจ�กเครือ European Trailer Systems และ
นำ�เสนอส่วนประกอบคุณภ�พที่หล�กหล�ยสำ�หรับตัวถัง Curtain-Sider ที่เรียบ
ง่�ยและตรงต�มม�ตรฐ�นยุโรปในสภ�พแวดล้อมตล�ดที่เน้นร�ค�เป็นพิเศษและ
ก�รปรับแต่งที่ต่ำ�กว่�

SESAM เป็นผู้คิดค้นหลังค�แผ่นพับพร้อมระบบคลิกที่รวดเร็วและมีคว�มพร้อมใน
ก�รจัดส่งสูงสุด SESAM จึงดำ�เนินคำ�สั่งซื้อผ่�นหน่วยบรรจุภัณฑ์ที่มีจำ�นวนม�ก
รวมไปยังหลังค�ผ่�นผู้ผลิตย�นพ�หนะที่ยืดหยุ่นได้อย่�งสมบูรณ์แบบ

สินค้�พวกพ�เลตต์/ 
สินค้�ที่มีขน�ดใหญ่โต

หลังคา CURTAIN-SIDER
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TIRXL

 ร�ค�ถูก เบ� และทนท�น

 ตอบโจทย์ม�ตรฐ�นท่ัวไปท้ังหมด 

 คว�มทนท�นดีเย่ียม 

 พ้ืนท่ีส่วนตัดเข้�กับ 

 รุ่นใหม่ล่�สุด 

 ล่ืนไหลต�มท่ีทดสอบและให้บริก�รง่�ยม�ก

SESAM CS-SLIMLINER

Standard VolumeUniv. Classic

ก้�นหลังค�ที่เข้�รูป ระบบคลิก ส่วนที่ขยับ ตัวค้ำ�ยันค�นรอง

 สำ�หรับเพ่ิมคว�มส�ม�รถในก�รโหลดของรถบรรทุกขน�ดเล็ก 
 ถึง 8 ม. – ประม�ณ 35 กก. คว�มส�ม�รถในก�รโหลดท่ีเพ่ิมข้ึน

 สำ�หรับคว�มกว้�งต้ังแต่ 1600 มม. ถึง 2550 มม.

 เหล็กพยุงตรงปล�ยแบบใหม่และเล็กลง (ลบ 120 มม.) ท่ีปรับ 
 พิเศษสำ�หรับรถยนต์ขน�ดเล็กถึงคว�มย�ว 8 ม.

 ช่องโหลดท่ีใหญ่กว่�เหล็กพยุงตรงปล�ยธรรมด� สำ�หรับ 
 รถยนต์ขน�ดเล็ก

 ในระหว่�งก�รประกอบส�ม�รถปรับได้และขันสกรูได้

SESAM CS-SLIMLINER SMALL

Small

ก้�นหลังค�ที่ขันสกรูแล้ว ระบบคลิก เหล็กพยุงตรงปล�ย Small เหล็กพยุงตรงปล�ยที่ปรับได้

SMALL

หลังค�แบบเลื่อน CS-SLIMLINER มีแบบรุ่น 
Universal Classic, Standard และ
Volume ส�ม�รถติดตั้งกับ TailWing – ประตูปิด
ด้�นท้�ยเปิดขึ้นด้�นบนแบบกึ่งอัตโนมัติ
ของ SESAM

TailWing

TailWing

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
CS-SLIMLINER SMALL  
ดูที่ www.EdschaTS.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
CS-SLIMLINER ดูที่
www.EdschaTS.com
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CS-FLATLINER

 คุณสมบัติเหมือนกับ Slimliner แต่นำ�ไปใช้กับแร็คหลังค�  
 ‚Flatliner‘ ท่ีได้รับก�รพิสูจน์แล้ว

 ผู้ให้บริก�รน้ีมีคว�มเรียบง่�ยและใช้ง�นได้อย่�งมีเอกลักษณ์ 

 แนวคิดน้ีช่วยให้คว�มสูงในก�รโหลดด้�นข้�งเหม�ะสมท่ีสุด

 นอกจ�กน้ียังมีรุ่นหลังค�คงท่ี Flatliner-Fix

SESAM CS-FLATLINER

CS-FLATLINER

ระบบคลิก ก้�นหลังค�ที่เข้�รูป ส่วนที่ขยับ ตัวค้ำ�ยันค�นรอง

SESAM CS-SLIMLINER FIX เป็นวิธีประหยัดต้นทุนหนึ่งในก�ร
ติดตั้งม่�นด้�นข้�งด้วยหลังค�ที่เบ�และแข็งแรงต�มม�ตรฐ�น 
SESAM เมื่อไม่จำ�เป็นต้องโหลดจ�กด้�นบน

 ก�รประกอบท่ีง่�ยด�ยด้วยก�รติดก้�นหลังค�แน่นจ�กด้�นบน

 ก้�นหลังค�พร้อมช้ินส่วนเล่ือน  

 ตัวค้ำ�ยันค�นรอง/ก้�นหลังค�ส่วนปล�ยท่ีติดต้ังแน่น

SESAM CS-SLIMLINER FIX

ส่วนโค้งหลังค�แบบ
ยึดพร้อมชิ้นส่วนเลื่อน

ที่ติดแน่น

FIX

Standard VolumeUniv. Classic Small

โลหะฉ�กสำ�หรับก้�น
หลังค�ส่วนปล�ย/ 
ตัวค้ำ�ยันค�นรอง ตัวค้ำ�ยันค�นรอง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
CS-SLIMLINER FIX  
ดูที่ www.EdschaTS.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 
CS-FLATLINER ดูที่
www.EdschaTS.com
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 (optional)
ความยั่งยืน

เราส่งเสริมความปลอดภัย
ของสังคมของเรา

ผู้คนและสังคม ผลิตภัณฑ์และ
โซลูชัน

การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน

ผลิตภัณฑ์ของ Edscha Trailer Systems เป็นโซลูชันที่
เป็นประโยชน์ต่อลูกค้�ม�กสำ�หรับก�รขนส่งท�งถนนและ
ร�งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภ�พ และสำ�หรับก�รใช้ง�นใน
อุตส�หกรรมที่ยั่งยืนในระยะย�ว ก�รมีส่วนร่วมของเร�ในก�ร

บรรลุเป้�หม�ยคว�มยั่งยืนเกิดขึ้นจ�กคว�มพย�ย�มที่ตั้งใจไว้
ในด้�นก�รพัฒน�ในเชิงบวกด้�นสภ�พอ�ก�ศ คว�มปลอดภัย 
ผู้คน และสังคมของเร�

Green House Gas (GHG) และคว�มปลอดภัยคือส่ิงท่ีเร�ให้
คว�มสำ�คัญสูงสุด ซ่ึงแสดงถึงคว�มพย�ย�มด้�นคว�มย่ังยืน
อย่�งเต็มท่ีของเร�ท้ังในปัจจุบันและอน�คต ก�รพูดคุยอย่�ง
สม่ำ�เสมอกับลูกค้�ของเร�และก�รวิเคร�ะห์ห่วงโซ่อุปท�น
อย่�งถ�วรได้จุดประก�ยให้เร�พัฒน�ต่ออย่�งแน่วแน่:

 ผ้�ใบหลังค�ที่รีไซเคิลได้ใหม่ 100%

 ก�รเชื่อมต่อก้�นหลังค�กับรถล�กส�ม�รถแยกจ�กกันได้ 
 เพื่อนำ�ไปซ่อมแซมและรีไซเคิล (ท�งเลือก)

 รูปทรงชิ้นส่วนรุ่น Profi และก�รยึดผ้�ใบหลังค�ที่ลดก�ร 
 สึกหรอลงได้ม�กหรืออ�ยุก�รใช้ง�นที่ย�วน�นขึ้น

 แผ่นเหล็กเสริมคว�มแข็งแรงให้กับหลังค�แบบใหม่ด้วย 
 คว�มย�วที่อเนกประสงค์เพื่อคว�มปลอดภัยสำ�หรับก�รใช้ 

 ง�นร�ยบุคคลและก�รซ่อมแซม

ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน

ก�รโหลด ก�รขนส่งท่ีปลอดภัย และก�รครอบคลุมอุตส�หกรรม
สำ�หรับกันน้ำ�เป็นเป้�หม�ยหลักของเร� กิจกรรมท�งธุรกิจ
ท้ังหมดของเร�จึงมุ่งม่ันเพ่ือคว�มย่ังยืน เน่ืองจ�กคุณสมบัติแอโร
ไดน�มิกท่ีปรับปรุงทำ�ให้บรรลุก�รประหยัดพลังง�นได้ม�กด้วย
ผลิตภัณฑ์ของเร�

ผู้คนและสังคม

เร�ได้พัฒน�และปรับผลิตภัณฑ์และก�รผลิตโดยคำ�นึงถึงเป้�
หม�ยคว�มย่ังยืนของเร�:

 อุปท�นพลังง�นไฟฟ้�ท้ังหมด เป็นกล�งท�งค�ร์บอน  
 ย่ังยืนด้วยพลังน้ำ�

 รับรองต�มม�ตรฐ�น ISO 14001

การผลิตและห่วงโซ่อุปทาน

ผ้าใบหลังคาท่ีรีไซเคิลได้ สายรัดท่ีปรับได้ EN 12642 XL

ก้านหลังคา CS/VP ท่ีขันสกรูแล้ว (ทางเลือก) การประกอบ Profi ใหม่
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VARIO – ผลิตภัณฑ์นอกยุโรป

 ปริม�ณก�รขนส่งจำ�นวนม�กและที่เพิ่มขึ้นนำ�ไปสู่คว�ม 
 ต้องก�รด้�นเทคโนโลยีและโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น

 ร�ค�ที่สูงขึ้นและคุณภ�พก�รโหลดนำ�ไปสู่คว�มต้องก�ร 
 ที่สูงขึ้น

 ม�ตรฐ�นโลจิสติกส์ส�กลนำ�ไปสู่คว�มท้�ท�ยใหม่ใน 
 ก�รขนส่งสินค้�

ก�รพัฒน�เศรษฐกิจท่ีรวดเร็วและก�รพัฒน�โครงสร้�งพ้ืนฐ�นท่ี
เช่ือมโยงกันนำ�ไปสู่ก�รเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ของปริม�ณก�รขนส่ง ถึงตอน
น้ี คว�มท้�ท�ยท�งโลจิสติกส์อันมห�ศ�ลถูกรับมือโดยเฉพ�ะอย่�ง
ย่ิงโดยอ�ศัยคว�มคิดสร้�งสรรค์และก�รมีส่วนร่วมอย่�งม�กของผู้ท่ี
จัดก�รในส�ข�น้ี 

คว�มต้องก�รท่ีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ สำ�หรับคว�มส�ม�รถในก�รขนส่ง
สินค้�ท่ีม�กข้ึน คุณภ�พสินค้�ท่ีขนส่งท่ีเพ่ิมข้ึน และคว�มต้องก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัยท่ีเพ่ิมข้ึนต�มม�ด้วย ผลิตผลและคว�มเร็วของ
ก�รขนส่งสินค้�นำ�ไปสู่คว�มต้องก�รท่ีสูงข้ึน  Edscha Trailer 
Systems ผู้นำ�ตล�ดและเทคโนโลยีสำ�หรับหลังค�เล่ือนสำ�หรับ
รถยนต์เพ่ือก�รพ�ณิชย์ในยุโรป นำ�เสนอระบบหลังค�ท่ีดีท่ีสุด
สำ�หรับย�นพ�หนะเพ่ือก�รขนส่งท่ีใช้ผ้�ใบ 

ขอบเขตของส่วนประกอบของโครงสร้�ง

Edscha Trailer Systems แสดงถึงคุณภาพ ความ
ยืดหยุ่น และประสิทธิภาพ!

 ระบบ VARIO ของ Edscha TS ช่วยให้โหลดกับ 
 รถยกพาเลตต์และเครนได้โดยตรง
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ข้อดีของ VARIO System ของ Edscha TS*

 คว�มส�ม�รถในก�รโหลดม�กข้ึน 5 - 15% เม่ือเทียบกับผนัง 
 เหล็กหรือกล่องเหล็ก

 โอก�สก�รข�ยเพ่ิมข้ึน ~10 % เน่ืองจ�กประหยัดเวล�ใน 
 กระบวนก�รโหลดท้ังหมด 1 - 2.5 ชม.

 ก�รข�ยซ้ำ� – ก�รเพ่ิมมูลค่�ถึงมูลค่�ของค่�ใช้จ่�ยเพ่ิมเติม

 คว�มเส่ียงจ�กก�รขนส่งท่ีไม่จ่�ยเน่ืองจ�กก�รหยุดโหลดท่ีเปียก

 ไม่จำ�เป็นต้องเปล่ียนผ้�ใบตลอดอ�ยุก�รใช้ง�นของรถพ่วง

 มูลค่�ท่ีอ�จเพ่ิมข้ึนสำ�หรับก�รโฆษณ�ลงบนผ้�ใบ

 ประหยัดได้ม�กสำ�หรับอุตส�หกรรมด้วยก�รโหลดที่เร็วขึ้นถึง  
 20 เท่�

 ก�รลดค่�ใช้จ่�ยทุกกิโลเมตร

* เมื่อเทียบกับโครงสร้�งส่วนบนแบบดั้งเดิม (ดังที่แสดงตัวอย่�งด้�นบน)

 ROI เป็นไปได้ประม�ณ 1 ปี

 คุณภ�พท่ีผ่�นก�รรับรองของเยอรมันต้ังแต่ปี 2512

29



VARIO-CS

โครงสร้�งหลังค�เล่ือน Edscha TS ในระบบ CS มอบคว�ม
ส�ม�รถในก�รปรับได้ม�กท่ีสุดในก�รสร้�งโครงสร้�งส่วนบน
สำ�หรับรถยนต์ใหม่และท่ีมีอยู่ ก�รเลือกองค์ประกอบของระบบข้ึน
จะถูกกำ�หนดต�มส�ข� (เช่น ก�รผลิตสินค้�บริโภคและก�รผลิต
ในอุตส�หกรรม อุตส�หกรรมย�นยนต์ ผลิตภัณฑ์โลหะ วัสดุ ฯลฯ) 
ต�มคว�มต้องก�รท�งก�รขนส่งเฉพ�ะของคุณ ต�มขอบเขตก�ร
ทำ�ง�นท่ีต้องก�ร (เช่น เส�เล่ือน เส�ยึด ประตูท้�ย ม่�นด้�นหลัง 
ฯลฯ) และประเภทของรถยนต์พ้ืนฐ�น ตัวถังระบบ CS ท่ีแปรผันสูง
ของ Edscha TS ช่วยให้ผู้ผลิตย�นหนะส�ม�รถสร้�งย�นพ�หนะ
เพ่ือก�รขนส่งเฉพ�ะร�ยท่ีสมบูรณ์แบบจ�กรถยนต์พ้ืนฐ�นท่ัวไป
ส่วนใหญ่ ซ่ึงตรงต�มม�ตรฐ�นส�กล มีเพียงไม่ก่ีพ�ร�มิเตอร์ท่ีจะ
ต้องระวังเม่ือว�งแผ่นก่อสร้�ง เช่นเดียวกับระบบ VP ผ้�ใบท้ังหมด

– ดีเป็นอย่างย่ิงต่อการโหลดบนพาเลตต์

เส�เลื่อน เส�ยึด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VARIO ที่ 
www.EdschaTS.com
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VARIO-VP

VARIO-OpenBox

โครงสร้�งส่วนบนของรถบรรทุกด้วยผนังท่ีม่ันคงเป็นข้อกำ�หนด
บังคับสำ�หรับก�รขนส่งวัสดุจำ�นวนม�ก ซ่ึงใช้ได้กับไม่ว่�ก�ร
โหลดจะถูกโหลดผ่�นรถตักล้อย�งจ�กด้�นข้�งเหนือผนัง ผ่�น
ถังพัก ผ่�นท่อเติมจ�กด้�นบน หรือผ่�นประตูท้�ย แม้แต่ระหว่�ง
ขนถ่�ยยังส�ม�รถขุดจ�กด้�นบน ขนถ่�ยผ่�นประตูท้�ย หรือผลัก
ออกในทิศท�งเดียวหรือหล�ยทิศท�ง หรือเอียง ในช่วงหล�ยปี
ท่ีผ่�นม� ก�รขนส่งสินค้�หนักเช่ียวช�ญข้ึนด้วยตัวเลือกดังกล่�ว 
เพ่ือรองรับวัสดุจำ�นวนม�กและสภ�พก�รบรรทุกท่ีแตกต่�งกัน

 เหม�ะอย่�งยิ่งในก�รเป็นส่วนเสริมสำ�หรับโครงสร้�งรถยนต์ 
 แบบดั้งเดิม

 ไม่ติดขัดเนื่องจ�กก�รเชื่อมต่อที่จดสิทธิบัตรแล้ว

 แยกส่วนเป็น CS และ VP ที่ได้ข้อดีทั้งหมด

– เร็ว มีประสิทธิภาพ และผ่านการรับรอง!

รถยนต์พื้นแบบสไลด์ คอนเทนเนอร์

โครงสร้�งก�รสร้�งหลังค�เล่ือน Edscha TS ในระบบ VP ช่วยให้
มีคว�มยืดหยุ่นสูงสุดในก�รออกแบบรถยนต์ใหม่และท่ีมีอยู่ คว�ม
ต้องก�รด้�นก�รขนส่งเฉพ�ะ ขอบเขตก�รทำ�ง�นท่ีต้องก�ร และ
ประเภทของรถยนต์พ้ืนฐ�น จะกำ�หนดตัวเลือกของส่วนประกอบตัว
ถังรถ คว�มเปล่ียนแปลงของระบบ VP สูงช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์ใน
ท้องถ่ินส�ม�รถสร้�งรถยนต์ขนส่งท้ังหมดท่ีตรงต�มม�ตรฐ�นส�กล
จ�กรถยนต์พ้ืนฐ�นเกือบทุกคัน 

Edscha TS มอบคำ�แนะนำ�อย่�งมืออ�ชีพและประสบก�รณ์ของ
วิศวกรหล�ยทศวรรษให้ถึงท่ี มีเพียงไม่ก่ีพ�ร�มิเตอร์ท่ีต้องระวัง
เม่ือว�งแผนโครงสร้�ง: เหล่�น้ี ได้แก่ ขน�ดท่ีกำ�หนดปริม�ณ เช่น 
คว�มย�ว คว�มกว้�ง และคว�มสูงของโครงสร้�ง และระยะห่�ง
ตรงกล�งของร�งว่ิงระบบท่ีถูกเคล่ือนผ่�นผ้�ใบหลังค�และผ้�ใบ
ด้�นข้�งท่ีเคล่ือนไหวท้ังหมด ค่�น้ีได้รับก�รพิสูจน์แล้วท่ัวโลกและ
นำ�ไปใช้ได้กับกรณีส่วนใหญ่ท่ีใช้ส่วนประกอบของระบบ VP ของ 
Edscha TS สำ�หรับตัวถังใหม่และส่วนขย�ยของรถพ้ืนเรียบได้อย่�ง
ไม่มีปัญห�

– สามารถใช้งานได้ยืดหยุ่นเป็นพิเศษ

เส�เลื่อน เส�ยึด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VARIO ที่ 
www.EdschaTS.com

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ VARIO ที่ 
www.EdschaTS.com
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European Trailer Systems GmbH
Im Moerser Feld 1f, 47441 Moers, Germany
Phone: +49 (0) 2841 6070 700 · Fax: +49 (0) 2841 6070 333
www.EdschaTS.com
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