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Met bewaking van het
leveringsproces
Het bedrijf Top Trailers, exclusief
vertegenwoordiger van het merk Lambrecht in
Polen, is gespecialiseerd in de verkoop van
opleggers voor het vervoer van stortgoederen,
zoals veevoer, meel, cement, granulaat, etc.
Lambrecht Trailers - een bekende Belgische
fabrikant van opleggers met gestuurde assen en
vrachtwagen-opbouw voor het transport van
veevoeding, losse materialen (korrels,
granulaten..). Het biedt opleggers aan zoals
bulkwagens, multifunctionele bulkwagens,
druktanks – ook voor het transport van
houtpellets.

worden. Het sluit de mogelijkheid tot vergissing
bij de chauffeur uit en vergemakkelijkt het lossen
door bijvoorbeeld te specificeren welk
compartiment moet worden geleegd bij een
specifieke silo. Al deze gegevens worden
teruggestuurd naar het daarvoor ontwikkelde
TMS-systeem.
De tweede groep opleggers zijn multifunctionele
opleggers die de voordelen van een silo en een
kipper combineren: dankzij het open bovenste
deel van de oplegger kunnen we het voertuig
gemakkelijk met granen herladen, zelfs met een
telescopische lader - zegt Maciej Drąg. - Dit is een
meerwaarde bij het plannen van
retourladingen. Daarnaast kan de functionaliteit
van onze trailers worden vergroot door
toevoeging van elektrische
luchtstroomregelsystemen in de silo,
elektronische weegschalen, de eerder genoemde
assen, automatische vangrail of afdekking, etc.

…
Lambrecht-voertuigen zijn een technologisch
hoogtepunt in de constructie van bulkwagens,
geperfectioneerd gedurende meerdere
decennia. Gebouwd op de individuele bestelling
van de klant. Aluminium, meerdere
compartimenten, uitgerust met mechanische of
elektro hydraulische stuurassen, zijn
onvervangbaar bij het leveren van producten,
zelfs op ontoegankelijk terrein. De apparatuur
kan het nieuwste logistieke

De uitrusting van Lambrecht-trailers kan het

ondersteuningssysteem Silo CoNNecT bevatten,

nieuwste Silo CoNNecT-systeem bevatten dat het

dat nu de norm zet bij het bewaken van het

hele voerafgifteproces bewaakt

gehele leveringsproces. Het op de trailer
geïnstalleerde systeem is online gekoppeld aan
de veevoederfabriek en de eindontvanger. Vanaf
het moment van het laden tot het lossen,
bewaken en regelen de systemen van de trailer
welke goederen, waar en hoeveel er gelost
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