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Expandable XL

Stor utställningstrailer med blickfång
Med HMK Bilcons Expandable XL trailer får du en trailer som skapar 

uppmärksamhet överallt. Du kan få firmalogo, bilder och övrig deko-

ration på trailern som kan dekoreras på alla utvändiga ytor efter eget 

önskemål. Installationen kan också göras för att passa dina önskemål 

och behov i samband med utställningar och roadshows.

Vi har konstruerat trailern baserat på vår omfattande branschkunskap 

och många års erfarenhet av att bygga speciallösningar. I utveckling-

sarbetet är tonvikt lagd på funktionalitet och användarvänlighet så det 

tar endast 20 minuter att installera trailern för en tränad person. Trail-

ern är konstruerad i 55 mm glasfiberarmerade polyesterpaneler som 

bildar ytter- och innerbeklädnad framställd enligt principen ”sand-

wich” för att uppnå hög styrka och isolering. 

2 plan med terrass
Trailern är två plan hög och det finns möjlighet för terrass på taket av 

trailern. När sidorna är utskjutna uppnås upp till 97 m² som kan in-

stalleras med loungemöbler, hyllor, köksinrättning och mycket annat.

Du har möjlighet att leasa trailern genom oss till en fördelaktigt låg 

ränta och en fast månadskostnad då vi samarbetar med danska och 

skandinaviska leasingfirmor. 

Fördelar med HMK Bilcons Expandable XL:
• Hög kvalitet

• Snabb installation

• Säker leverans

• Flexibel anordning

• Lång livslängd
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Extra utrustning/design
• Air-condition

• Golvvärme

• Generator

• Kök

• Toalettinrättning’

• Internt datanätverk

• Garderob

• Belysning

• AV-system

• och mycket annat

Dimensioner

Inuti Yttre

Längd 13,6 m

Bredd, transport 2,55 m

Bredd, monterad Upp till 6,47 m Upp till 6,55 m

Höjd, transport 4,00 m

Höjd inuti främre/botten 2,18/2,60 m

Ingångshöjd över mark 1,10 m

Höjd inuti utskjut Upp till 2,25 m

Utskjutsmått 8 m x 1,85 m

Total golvyta Upp till 97 m²

Nettovikt *12.000-22.000 kg

* Beroende på utrustning


