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LANSING UNITRA

PRODUCTEN

Voor de Lansing Unitra glasrestelen, de imperialen en de opbouw van de aanhangwagens wordt hoogwaardig alu-

minium  gebruikt. Naast het feit dat dit materiaal oersterk is levert het een bijkomend en maatschappelijk voordeel 

op. Door het gebruik van lichtgewicht constructiematerialen verbruiken de voertuigen minder brandstof en daardoor 

wordt de CO2-uitstoot gereduceerd. 

LANSING 

SINDS 1873

Lansing is een traditioneel familiebedrijf dat haar ontstaansgeschiedenis ontleent aan het oprichtingsinitiatief van 

Johannus Lansing. Hij startte een smederij met aanvullend aanhangwagenbouw en metaalbewerking. Vanaf die tijd 

groeide het bedrijf gestaag. Momenteel werken meer dan 100 medewerkers in drie bedrijfsonderdelen: Lansing Me-

taalbouw, Lansing Varioform en Lansing Unitra.

Vreden is de vestigingsplaats van de Lansing groep, waarbij de groei van Lansing Unitra in de loop der jaren een uit-

breiding noodzakelijk maakte naar Hengelo (NL) en in 2016 nog een filiaal opende in Bad Bentheim. 

Lansing Unitra is de jongste telg aan de bedrijfsstamboom en heeft zich gespecialiseerd in transsportsystemen voor 

bouwelementen en bedrijfswageninrichtingen. De producten van Lansing zijn terug te vinden in vele branches door 

heel Europa.
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LANSING UNITRA

FLEXIBILITEIT IN EIGEN HANDEN

De innovatieve producten en jarenlange ervaring zorgen voor  flexibiliteit in al onze oplossingen. Of het nu gaat om 

gestandaardiseerde producten of oplossingen, die tot stand zijn gekomen samen met de klant, alles wordt gepro-

duceert en ontwikkelt met de nauwkeurigheid en kwaliteit waar Lansing om bekend staat.

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL

Op onze lasplekken worden alle denkbare transportoplossingen in de glastransportwereld op maat gelast. De glasres-

telen van Lansing onderscheiden zich doordat zij altijd op maat gemaakt worden. Van concept tot aan het eindpro-

duct, bij elke stap worden de wensen van de eindgebruiker meegenomen. Bovendien zorgt de materiaalkeuze, van 

hoogwaardig aluminium speciaalprofielen, voor de duurzaamheid en kwaliteit waar onze restelen bekend om staan.

De investering in onze producten wordt mede terugverdiend door overbouwen op nieuw opvolgende 

bedrijfswagens.
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HOOGTEVERSTELLING

Grote glasplaten vervoeren? De 

toppen in het glasresteel zijn 

in hoogte verstelbaar. Dit zorgt 

voor een extra laadhoogte van 

max. 450mm.

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL EXTERN

RUBBERPROFIELEN

 

Het glas wordt beschermd door 

de lichtgrijze rubberprofielen die 

verwerkt zijn in het resteel.

LED VERLICHTING

In het glasresteel zijn voor en 

achter LED lampen verwerkt om 

de zichtbaarheid in het verkeer te 

vergroten.

REFLECTIEBORDEN

De reflectieborden zijn multifunci-

toneel. Naast het zichtbaar maken 

van het resteel, functioneren de 

borden ook als ladingstop. 

STANDAARD 

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

  
 

SPANLAT HOUDER

De spanlatten kunnen veilig en eenvoudig 

tegen de spanlat houder gezet worden.

HOOGTE VERSTELBARE SPANLATTEN

In samenhang met de verstelbare toppen 

van het glasresteel, kan de lading vastgezet 

worden met een extra laadhoogte van 

max. 450mm.

SPANLATTEN

Het vastzetten van de ladingen kan gedaan 

worden met de standaard spanlat. 

OPTIES 

  
 

HOOGTE AANPASSING GLASRESTEEL

Het glasresteel kan in verschillende hoogte-

maten geproduceerd worden.

GEÏNTEGREERDE  TRAP

De geïntegreerde trap zorgt voor een bete-

re toegang tot het imperiaal.

VLIEGTUIGRAIL

Voor extra flexibiliteit bij het vastzetten van 

ladingen, kan er gebruik gemaakt worden 

van de vliegtuigrail.

  
 

OPKLAPBAAR RESTEEL

Wanneer het resteel niet in gebruik is, kan 

het resteel gedeeltelijk opgeklapt worden.

VLAKKE RUBBEREN OPZET

Voor het koppen van glas kan het resteel 

worden voorzien van een vlakke rubberen 

opzet.

VLAKKE RUBBEREN OPZET

Voor het koppen van glas kan het resteel wor-

den voorzien van een vlakke rubberen opzet.
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LANSING UNITRA

MONTAGE MOGELIJKHEDEN

LANSING UNITRA

ONDERHOUD

STANDAARD 

M E T H E T L A N S I N G I M P E R I A A L

Wanneer u zowel een resteel als een imperiaal zoekt is onze 

combinatie de best-passende oplossing. 

LIJST MONTAGE 
ZO N D E R I M P E R I A A L 

Wanneer u geen imperiaal wenst kan het resteel direct aan 

de zijkant van uw voertuig gemonteerd worden. Dit kan 

door middel van de lijstmontage, waarbij het resteel aan 

een lijst wordt opgehangen. De lijst wordt aan de zijkant 

van het voertuig gemonteerd.

DELTA MONTAGE 
ZO N D E R I M P E R I A A L   

Wanneer u geen imperiaal wenst en ook geen gaten aan 

de zijkant van uw voertuig wilt dan kiest u voor de Delta-

montage. Deze constructie wordt aan de daklijst van uw 

voertuig gemonteerd.

EIGEN OF BESTAAND IMPERIAAL

      
Bij een bestaande imperiaal van een ander merk, kan het 

resteel door middel van een extra profiel gemonteerd 

worden.

Net zoals een goed verzorgde bedrijfswagen, is ook een goed verzorgd glasresteel een visitekaartje tijdens de dagelijkse werkzaam-

heden. Wij helpen u verder door het glasresteel te onderhouden, zo kunt u altijd netjes en veilig uw klanten tevreden stellen. 

Wij hebben meerdere mogelijkheden ontwikkelt voor het monteren van het glasresteel aan het voertuig.

  
 

EEN COMPLETE REINIGING VAN HET 

GLASRESTEEL.

NIEUWE RUBBERPROFIELEN NIEUWE REFLECTIEBORDEN

  

CONTROLE VAN DE 

SNELWISSEL MODULE

CONTROLE VAN DE LED VERLICHTING KLEINE REPERATIES



12 13

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL INTERN

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL INTERN | STANDAARD

SJORBAND SPANLAT

Een snelle en veilige manier voor het 

vastzetten van de lading tegen het interne 

glasresteel.

VERSCHILLENDE OPZET BREEDTES

De opzet breedte kan naar wens gepro-

duceerd worden.

STANDAARD

OPTIES 

De standaard uitvoering van het interne glasresteel is een 

veilige oplossing voor het transport van glas, kozijnen en 

overige bouwelementen. Het resteel is ontwikkelt om het 

laadruim optimaal te benutten door het zo dicht mogelijk 

tegen de wand te monteren. Ook hier zorgt de materiaal-

keuze van aluminium speciaalprofielen voor de hoge 

kwaliteit, veiligheid en stabiliteit waar Lansing voor staat.
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LANSING UNITRA

RESTEEL EN KAST COMBINATIE

  
 

LEGBORDEN

Bestaand uit een op maat gemaakt

aluminium frame met betonplex platen. 

SPANSYSTEEM

Het spansysteem bestaat uit sleuf- en 

gatenprofielen verwerkt in de vloer en dak. 

Doormiddel van de spanlat kan de lading 

vastgezet worden tegen het resteel.

SPANLAT TEN

De spanlatten worden vastgezet tussen de 

sleuf- en gatenprofielen en kunnen zo de 

lading tegen het resteel vastzetten.

VERSCHILLENDE OPZET BREEDTES

De opzet breedte kan naar wens gepro-

duceerd worden.

OPKLAPBARE GLAS OPZET

Ideaal voor het vervoer van glas. Wanneer 

de opzet even niet gebruikt wordt, kan het 

makkelijk opgeklapt worden.

STANDAARD

OPTIES 

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL INTERN | UITSCHUIFBAAR

VERSCHILLENDE OPZET BREEDTES

De opzet breedte kan naar wens gepro-

duceerd worden.

STANDAARD

OPTIES 

SJORBAND SPANLAT

Een snelle en veilige manier voor het 

vastzetten van de lading tegen het interne 

glasresteel.

UITSCHUIFMECHANISME

Uiterst stabiele constructie gemaakt van 

aluminium speciaalprofielen.

Vooral bij de kleinere bedrijfswagens is de toegan-

kelijkheid van het laadruim beperkt, vooral als het 

om het beladen gaat van zware bouwelementen. 

De ideale oplossing hiervoor is het uitschuifbare 

glasresteel. Het resteel kan gemakkelijk en stabiel 

uit het laadruim geschoven worden.

De resteel - kast combinatie is een multifunctionele oplos-

sing. Het resteel heeft in zijn standaard uitvoering 3 legbor-

den, die plaats bieden voor gereedschap, koffers en ove-

rige toebehoren. Het geïntegreerde resteel is ideaal voor 

het vervoer van glas, kozijnen en overige bouwelementen. 

De lading wordt door ons spansysteem vastgezet. Hierbij 

worden aluminium speciaalprofielen in de laadvloer en 

aan het dak gemonteerd. Met de meegeleverde spanlat-

ten kan de lading gemakkelijk en snel vastgezet worden.
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HOOGTEVERSTELLING

Grote glasplaten vervoeren? De 

toppen in het glasresteel zijn 

in hoogte verstelbaar. Dit zorgt 

voor een extra laadhoogte van 

max. 450mm.

LANSING UNITRA

GLASRESTEEL OPEN LAADBAK

RUBBERPROFIELEN

 

Het glas wordt beschermd door 

de lichtgrijze rubberprofielen die 

verwerkt zijn in het resteel.

LUIK T.B.V WIELWISSEL

Het achterwiel is toegankelijk 

doormiddel van een afneembaar 

luik.

REFLECTIEBORDEN

De reflectieborden zijn multifunci-

toneel. Naast het zichtbaar maken 

van het resteel, functioneren de 

borden ook als ladingstop.

STANDAARD 

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

  
 

ALUMINIUM BORDWANDEN

Kunnen makkelijk opgeklapt en/of verwij-

derd worden.

SPANLATTEN

Het vastzetten van de ladingen kan gedaan 

worden met de standaard spanlat.

OPTIES 

  
 

  
 

VLIEGTUIGRAIL

Voor extra flexibiliteit bij het vastzetten van 

ladingen, kan er gebruik gemaakt worden van 

de vliegtuigrail.

SJORBAND SPANLAT

Een snelle en veilige manier voor het 

vastzetten van de lading tegen het interne 

glasresteel.

  
 

POEDERCOATEN

Het resteel kan in elke RAL-kleur geleverd 

worden.

HOOGTE VERSTELBARE SPANLATTEN

In samenhang met de verstelbare toppen 

van het glasresteel, kan de lading vastgezet 

worden met een extra laadhoogte van 

max. 450mm.
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ALUMINIUM BORDWANDEN

Kunnen makkelijk opgeklapt of  verwijderd 

worden.

OPKLAPBAAR KOPSCHOT

Kan makkelijk opgeklapt of verwijderd 

worden.

GEÏNTEGREERDE SJOR-OGEN

Voor het aanspannen van spanbanden en 

overige ladingzekerheid toebehoren.

WAP ASSEN

Duitse kwaliteit met de premium 

WAP assen.

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

STANDAARD

GEÏNTEGREERDE C-PROFIELEN

Veel ladingzekering toebehoren kunnen 

met het C-profiel gebruikt worden. Tevens 

kunnen onze spanlatten gebruikt worden.

VERZINKT CHASSIS

De basis van onze aanhangwagens bestaat 

uit een stalen verzinkt chassis.

LANSING UNITRA

LANSING AANHANGWAGEN
Lansing aanhangwagens worden specifiek ontwikkelt voor veilige transport van bouwelementen. Alle Lansing 

aanhangwagens worden ontwikkelt en geproduceerd binnen de Lansing groep. Er wordt continue gewerkt 

aan verbeteringen van onze transportoplossingen zodat deze nog beter aansluiten op de praktijk. Bent u ook 

iemand van de praktijk? Dan willen graag met u samenwerken aan betere transportoplossingen.
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MIDDENBOK

Ideaal voor het transporteren van 

kozijnen en overige bouwelement. 

Ook bij de V-vormige laadvloer is 

de middenbok demonteerbaar.

LANSING UNITRA

UNITRA | KOZIJNEN TRANSPORTER

V-VORMIGE LAADVLOER

De unieke V-bodem zorgt voor een 

90º hoek waardoor de lading stevig 

tegen de middenbok leunt.

ALUMINIUM KOPSCHOT

Makkelijk opklapbaar of te 

verwijderen.

STANDAARD 

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

  
 

VEILIGHEIDSKOPPELING

Deze koppeling is verplicht wanneer u 100 

km/uur rijdt met uw aanhangwagen en 

zorgt ervoor dat deze stabiel achter uw 

voertuig ligt.

OPTIES 

UITVOERINGEN EN AFMETINGEN

Unitra 263 348 408 448 508 609

Lengte 2630 mm. 3480 mm. 4080 mm. 480 mm. 5085 mm. 6090 mm.

Hoogte 3130 mm. 3130 mm. 3130 mm. 3130 mm. 3130 mm. 3130 mm. 

Laadhoogte 2340 mm. 2340 mm. 2340 mm. 2340 mm. 2340 mm. 2340 mm.

Breedte 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm.

Totaalgewicht
1200 kg./ 

3500 kg. 

2000 kg./ 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

Aantal span 

positites
4 5 5 6 6 7

Meegeleverde 

spanlatten
4 4 4 4 4 4

VLIEGTUIGRAIL

Voor extra flexibiliteit bij het vastzetten van 

ladingen, kan er gebruik gemaakt worden 

van de vliegtuigrail.

  
 

POEDERCOATEN

Het resteel kan in elke RAL-kleur geleverd 

worden.
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LANSING UNITRA 

MULTIMASTER | BOUWELEMENTEN TRANSPORTER

GEÏNTEGREERDE 

SJOR-OGEN

Voor het aanspannen van 

spanbanden en overige lading-

zekerheid toebehoren.

WISSELRESTEEL

Ideaal voor het transport van glas, 

kozijnen en overige bouwele-

menten. Het wisselresteel is te 

verschuiven over de geïntegreerde 

C-profielen

GEÏNTEGREERDE 

C-PROFIELEN

Veel ladingzekering toebehoren 

kunnen met het C-profiel ge-

bruikt worden. Ook kunnen onze 

spanlatten gebruikt worden.

STANDAARD 

WAP ASSEN

Duitse kwaliteit met de premium 

WAP assen

VERSCHUIFBAAR  WISSELRESTEEL

Een ideale transportoplossing voor het stabiel en veilig transporteren van glas, kozijnen en andere bouwelementen. Het wisselresteel kan verschoven 

worden over de laadvloer van de aanhangwagen en is gemonteerd aan de geïntegreerde C-profielen.  De C-profielen maken het ook mogelijk om het 

resteel makkelijk te demonteren. Waar vervolgens alle denkbare transportbokken op gemonteerd kunnen worden.  

De materiaalkeuze van aluminium speciaalprofielen zorgt voor een lichtgewicht constructie waardoor het totaal gewicht van de aanhangwagen 

beperkt blijft. Naast de bewuste materiaalkeuze van aluminium, is er ook voor gekozen de complete constructie te lassen. Dit resulteert in een sterke 

constructie wat één geheel vormt. Dit alles maakt de Multimaster enorm flexibel en op veel verschillende manier inzetbaar.

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

STANDAARD

  
 

SPANLAT TEN

De spanlatten kunnen veilig en eenvoudig 

tegen de spanlat houder gezet worden 

tijdens het beladen of ontladen.

  
 

  
 

TRAVERSEN

Voor het spannen van de spanlatten

BEVESTIGING IN DE C-PROFIELEN

Het wisselresteel wordt bevestigt in de 

C-profielen. Hierdoor kan het wisselresteel 

verschoven worden.
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T WINRESTEEL

De twee restelen zijn permanent gemonteerd aan het chassis van de aan-

hangwagen. De beide restelen zorgen voor een hoog laadvermogen

GLASBOKKEN

Heeft u weleens glasbokken, kozijnbokken en/of  transportbokken staan die 

beladen zijn met bouwelementen? Al deze bokken zijn gemakkelijk vast te 

zetten met de spanklauwen die in het C-profiel geschoven kunnen worden. 

Vervolgens houden de spanklauwen de transportbokken veilig op hun plaats. 

Snel, veilig en efficiënt.

  
 

ALUMINIUM BORDWANDEN

Kunnen makkelijk opgeklapt en/of verwij-

derd worden.

SPANKLAUW

Zijn bedoeld om in de C-profielen ge-

schoven te worden en kunnen vervolgens 

ladingen, pallets en glasbokken vastzetten.

VEILIGHEIDSKOPPELING

Deze koppeling is verplicht wanneer u 100 

km/uur rijdt met uw aanhangwagen en zorgt 

ervoor dat deze stabiel achter uw voertuig 

ligt.

  
 

VLIEGTUIGRAIL

Voor extra flexibiliteit bij het vastzetten van 

ladingen, kan er gebruik gemaakt worden 

van de vliegtuigrail.

  
 

POEDERCOATEN

Het resteel kan in elke RAL-kleur geleverd 

worden.

O P LO S S I N G  O P  M A AT

Wanneer u een oplossing op maat zoekt, helpen wij u verder. De productie en ontwikkeling van onze producten wordt binnen de 

Lansing groep gerealiseerd. Voor een maatwerk oplossing bent u bij ons aan het juiste adres.

OPTIES 

TRANSPORTBANK

Kan als een extra optie voor het wisselresteel besteld worden. In kombi-

natie met het wisselresteel wordt de standaard laadhoogte verhoogt naar 

2800 mm. 

WISSELRESTEEL | STANDAARD

 

Ideaal voor het tranport van glas, kozijnen en overige bouwelementen. 

Het wisselresteel kan over de C-profielen geschoven worden. Ook kan 

het resteel uitgerust worden met een transportbank. Dit zorg voor een 

verlaagde laadhoogte wat het ideaal maakt  voor glas en/of ander 

plaatmateriaal.

OPTIES RESTEEL MULTIMASTER

Multimaster 262 350 438 526 614 702

Lengte 2620 mm. 3500 mm. 4380 mm. 5260 mm. 6140 mm. 7020 mm.

Breedte 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm. 2060 mm.

Totaalgewicht
2000 kg. / 

3500 kg. 

2000 kg. / 

3500 kg.

2000 kg. / 

3500 kg.

2000 kg. / 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

2000 kg./ 

3500 kg.

Aantal 

C-Profielen
3 4 5 6 7 8

Sjor-ogen 8 10 12 14 16 18

UITVOERINGEN EN AFMETINGEN
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LANSING UNITRA

BEDRIJFSWAGENINRICHTING

De firma Lansing Unitra is met haar vestiging in Hengelo uw aanspreekpartner als het om bedrijfswageninrich-

tingen gaat. Produktie en montage vinden plaats in Bad Bentheim (DE). Het team van Lansing, met meer dan 30 

medewerkers, werkt dagelijks om de wensen van  haar klanten te realiseren.

LANSING UNITRA

OPLOSSINGEN OP MAAT

 

Voor uw bedrijfswageninrichting bent u bij Lansing Unitra aan het goede adres. Uw individuele inrichtingseisen wor-

den uit hoogwaardige materialen geproduceerd. Veiligheid en het terugdringen van het totaalgewicht staan bij ons 

centraal. Door gebruik van hoogwaardig aluminium streven wij mee om het brandstofverbruik te reduceren en daar-

door minder CO2 uitstoot te bewerkstelligen. Hierbij werken wij merkonafhankelijk. 
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Laat de basisopbouw van uw bedrijfswagen 

compleet verzorgen door Lansing Unitra. Alle 

producten worden op maat gemaakt en zijn 

voor elk voertuig leverbaar.

LANSING UNITRA

BASISOPBOUW

WANDBEKLEDING LAADVLOEREN LED-VERLICHTING

WIELKASTBETIMMERING ANTI-DIEFSTAL ROOSTERS 

VLOERROOSTER

OPSTAP LAADRUIM

WANDBEKLEDING

ANTI-SLIP LAADVLOEREN

LUCHT VERING TUSSENWAND

RUIT INBOUW

PERFOWANDEN

LAADVLOER BEKLEDING

WANDBEKLEDING

SIDEBARSINBRAAKBEVEILIGINGDAKVENTILATIE    
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LANSING UNITRA

ONDERVLOERMODULES

De ondervloermodule zorgt voor een  

efficiënte inrichting het laadruim, dat  

opbergen een stuk gemakkelijker en 

overzichtelijker maakt. Bovendien  

verliest u geen loopruimte op de  

laadvloer. U kunt uw spullen immers naar 

u toe halen.

LANSING UNITRA

LADINGZEKERING

Veilige en efficiënte bevestiging van 

uw lading is tegenwoordig een veelbe-

sproken Thema. De Lansing producten 

helpen u bij een veilig transport van uw 

lading. Het zekeren van de lading wordt 

gerealiseerd met efficiënte borgsyste-

men. Wij volgen nauwlettend nationale- 

en Europese wetgeving omtrent deze 

transport- en inrichtingseisen. 

VLIEGTUIGRAIL SJOROGEN STAAFJESRAIL

C-PROFIELEN SPANSYSTEEM GASFLESHOUDER
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LANSING UNITRA

ORDENINGSSYSTEEM

LANSING UNITRA

LADES

Onze ordeningssystemen zorgen voor 

een optimaal gebruik van de laadruimte 

voor elk voertuig. Alle ordeningssystemen 

worden op wens van de klant ontwikkelt 

en gefabriceerd. Ook deze systemen zijn 

gemaakt van hoogwaardig aluminium en 

dragen door het geringe gewicht bij aan 

het verminderen van het 

brandstofverbruik. 

Lades bewerkstelligen in elk voertuig orde, 

veiligheid en overzicht.

BOT T VARIO MODULES KOFFER OPBERGSYSTEMEN LANSING ORDENINGSSYSTEMEN

LANSING ORDENINGSSYSTEEM 

SCHUIFDEUR

UITSCHUIFBARE 

ORDERNINGSSYSTEMEN

LANSING ORDENINGSYSTEMEN 

MET LANGGOEDBAKKEN
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LANSING UNITRA

IMPERIAAL

Het Lansing imperiaal is de meest ideale oplos-

sing voor transport van lading op het dak van 

uw bedrijfswagen. Het geringe eigengewicht, 

hoog laadvermogen en de grote stabiliteit 

staan hierbij voorop. Het imperiaal kan voorzien  

worden van groot assortiment aan accesoires 

zoals het loopplateau en ladderliftsysteem.

LANSING UNITRA

ELEKTRICITEIT

Mobiele werkplekken worden vaak met allerlei 

elektrische systemen uitgerust. Van omvormer 

tot laadkraan, wij zijn voor u dé partner voor 

advies, montage en onderhoud. Ons team is 

zodanig opgeleid en modern uitgerust om de 

meest ingewikkelde klus te klaren.

HIJSKRANEN

VOERTUIGSIGNALISERING

OMVORMERS

HIJSKRANEN

BEDIENINGSPANELEN

MOBIELE WERKPLEKKEN

ALUMINIUM IMPERIAAL GELAST ALUMINIUM IMPERIAAL RVS IMPERIAAL

LADDERLIFTSYSTEEM LOOPPLATEAU GLASLAT TENBUIS
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LANSING UNITRA

OPLOSSINGEN OP MAAT

Voor ieder probleem hebben wij een  

oplossing. Complete ombouw of een 

deel daarvan, op uw wens is nagenoeg 

alles mogelijk. Aarzel niet om ons aan te  

spreken om samen met u, uw ideeën om te  

zetten in efficiënte oplossingen. 

WERKSCHERM ALUMINIUM OPRIJPLATEN ORDENINGSSYSTEMEN VOOR PICK-UPS

WATERTANKEN TRAANPLAAT BEKLEDING AANHANGWAGEN 

OPLOSSINGEN OP MAAT
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BAD BENTHEIM
Productie, Montage & Financiële administratie

Luxemburger Str. 3
48455 Bad Bentheim 
Duitsland

Telefoon:         +49 (0)5924 - 4488 - 0
Fax:                   +49 (0)5924 - 4488 - 44
Email:               info@lansing-unitra.eu

HENGELO 
Verkoopkantoor

Platinastraat 53
7554 NC Hengelo 
Nederland
    
Telefoon:        +(31) (0)74 2593339
Email:               info@lansing-unitra.eu

VREDEN
Verkoopkantoor

Winterswyker Str. 120
48691 Vreden
Duitsland
    
Telefoon:        +49 (0)5924 - 4488 - 0
Fax:                  +49 (0)5924 - 4488 - 44
Email:               info@lansing-unitra.eu

Kwaliteit. 

O n z e  p r o d u c t e n  w o r d e n  o n t w i k k e l t  e n 

g e p r o d u c e e r d  i n  B a d  B e n t h e i m ,  D u i t s l a n d . 

D e  z o r g v u l d i g e  m a t e r i a a l k e u z e  e n  v e l e  j a r e n 

e r v a r i n g  z o r g e n  v o o r  d e  k w a l i t e i t  e n 

d u u r z a a m h e i d  w a a r  L a n s i n g  v o o r  s t a a t .

D e  o n t w i k k e l i n g e n  o p  h e t  g e b i e d  v a n 

v e i l i g e  t r a n s p o r t s y s t e m e n  b l i j f t  i n  b e w e g i n g . 

D i t  m a a k t  i n n o v a t i e  e e n  b e l a n g r i j k  t h e m a 

v o o r  o n z e  o r g a n i s a t i e .  B l i j f  o n s  o o k  d a a r -

o m  d e  k o m e n d e  t i j d  i n  d e  g a t e n  h o u d e n  v o o r 

n i e u w e  o n t w i k k e l i n g e n  o p  h e t  g e b i e d  v a n    

t r a n s p o r t o p l o s s i n g e n .
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Lansing Unitra B.V.
Platinastraat 53

7554 NC Hengelo 

Nederland

Tel. +(31) (0)74 2593339

E-mail info@lansing-unitra.eu  

Website        www.lansing-unitra.eu LU/NL-1


