
Expandable XL

Stor udstillingstrailer med blikfang
Med HMK Bilcons Expandable XL trailer får du en trailer, der skaber 

opmærksomhed overalt. Du kan få firmalogo, billeder og øvrig dekora-

tion på traileren, som kan dekoreres på alle udvendige flader efter eget 

valg. Indretningen kan ligeledes laves, så den passer til dine ønsker og 

behov i forbindelse med udstillinger og road-shows.

Vi har designet traileren ud fra vores store branchekendskab og mange 

års erfaring med opbygning af specialløsninger. I udviklingen er der 

lagt vægt på funktionalitet og brugervenlighed, så det kun tager 20 mi-

nutter at opsætte traileren for en trænet person. Traileren er opbygget 

i 55 mm glasfiberarmerede polyester paneler, som danner udvendig og 

indvendig beklædning fremstillet efter ”sandwich” princippet, så der 

opnås stor styrke og isolation. 

2 etager med terrasse
Traileren er to etager høj, og der er mulighed for terrasse på taget af 

traileren. Når siderne er udskudt opnås op til 97 m², som kan indrettes 

med loungemøbler, reoler, køkkenfaciliteter og meget andet.

Du har mulighed for at lease traileren gennem os til en fordelagtig lav ren-

te og en fast månedlig ydelse, da vi samarbejder med danske og skandi-

naviske leasingfirmaer.

Fordele ved HMK Bilcons Expandable XL løsning:
• Høj kvalitet

• Hurtig opsætning

• Sikker levering

• Fleksibel indretning

• Lang levetid
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Ekstraudstyr/design
• Air-condition

• Gulvvarme

• Generator

• Køkkenfaciliteter

• Toiletfaciliteter

• Internt datanetværk

• Garderobe

• Belysning

• AV-system

• og meget mere

Dimensioner

Indvendig Udvendig

Længde 13,6 m

Bredde, transport 2,55 m

Bredde, samlet Op til 6,47 m Op til 6,55 m

Samlet højde, transport 4,00 m

Indv. højde forrest/nederst 2,18/2,60 m

Indgangshøjde over jorden 1,10 m

Indvendig højde udskud Op til 2,25 m

Udskudsdimensioner 8 m x 1,85 m

Total gulvareal Op til 97 m²

Nettovægt *12.000-22.000 kg

* Afhængig af udstyr


