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DE AANHANGWAGEN VAN DE TOEKOMST!

Tohaco, toonaangevend op het  gebied van luchtgeveerde aanhangwagens!

3 Extreem comfortabel rijgedrag
3 Uniek gemak bij laden en lossen
3 Bijzonder veilig en betrouwbaar
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Type 

transporter

Maat  laadvloer Laadvloerhoogte MTM Leeg gewicht Laadvermogen

cm cm kg kg kg

MA227/3715 370x150 ca. 34 2700 ca. 652 ca. 2048

MA235/3715 370x150 ca. 34 3500 ca. 677 ca. 2823

MA227/3917 397x170 ca. 34 2700 ca. 700 ca. 2000

MA235/3917 397x170 ca. 34 3500 ca. 725 ca. 2775

MA227/4518 458x180 ca. 34 2700 ca. 765 ca. 1935

MA235/4518 458x180 ca. 34 3500 ca. 790 ca. 2710

AA227/4520 458x200 ca. 34 2700 ca. 795 ca. 1905

AA235/4520 458x200 ca. 34 3500 ca. 820 ca. 2680

MO116/2515 250x150 ca. 34 1600 ca. 420 ca. 1180

MO116/2515TV 250x150 ca. 34 1600 ca. 400 ca. 1200

MO116/2515Eco 250x150 ca. 34 1600 ca. 385 ca. 1215

AA116/3518 350x180 ca. 34 1600 ca. 498 ca. 1102

AA116/3518TV 350x180 ca. 34 1600 ca. 484 ca. 1116

AA118/3518 350x180 ca. 34 1800 ca. 515 ca. 1285

AA118/3518TV 350x180 ca. 34 1800 ca. 502 ca. 1298

Opties en accessoires: bijv. reservewiel met montagesteun, LM velgen, lier met liersteun, motorfietssteun met wielwip en spanbanden, slot, portable 
compressor enz...
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Productie Tohaco
De Tohaco is een Nederlands product wat ook volledig in Nederland wordt geproduceerd. Zowel de constructie 
van het chassis als de assemblage vindt volledig plaats in eigen fabriek. De Tohaco wordt gefabriceerd door 
goed opgeleide professionals die werken met de meest geavanceerde metaalbewerkingsmachines. In 
combinatie met hun persoonlijke betrokkenheid leidt dit tot het beste resultaat. Door samen te werken met 
gerenommeerde leveranciers worden onze aanhangers opgebouwd met de beste componenten in de markt 
verkrijgbaar. Tohaco, toonaangevend op het gebied van luchtgeveerde aanhangers!

Comfortabel rijgedrag 
Onze luchtgeveerde aanhangwagen heeft een superieur rijgedrag, omdat de aanhangwagen altijd optimaal 
 geveerd is, zowel beladen als onbeladen. Het luchtveersysteem filtert als het ware de oneffenheden uit het 
wegdek. Waardoor er minder energie (trillingen) wordt overgedragen aan de lading en aan de inzittenden van 
het trekkend voertuig. Dit wordt als bijzonder aangenaam ervaren. Door het lage zwaartepunt en het laden 
tussen de wielen is de aanhanger uiterst stabiel en zeer veilig.

Super wegligging
Het luchtveersysteem in combinatie met het lage zwaartepunt, en de speciaal aan-
gepaste schokdempers, zorgt voor een betere wegligging en dat de  aanhanger 
koersvaster wordt. De verbeterde wegligging zal de bandenslijtage verminderen. 
“Springen” op een slecht wegdek, zoals bij een niet geladen conventioneel geveerde 
aanhanger, behoort tot het verleden. Een proefrit zal u ervan overtuigen dat rijden 
met een luchtgeveerde aanhangwagen een compleet andere dimensie krijgt. 

Extreem laadgemak
Met één druk op de knop is de laadvloer van de Tohaco afzinkbaar. De oprijhoek 
die ontstaat is minimaal (ca. 4- tot 5º), zodat laden van bijvoorbeeld werkmaterieel 
en machines met een geringe bodemvrijheid geen enkel probleem oplevert. Een 
palletwagen of rolcontainer kunt u moeiteloos laden en lossen. Doordat het gebruik 
van oprijplaten verleden tijd is hebt u minder ruimte nodig om te laden of te lossen. 
Met één druk op de knop wordt de laadvloer weer op de vaste rijhoogte gezet.

Niveauregeling
Alle Tohaco aanhangwagens beschikken over niveau-regeling, variërend van hand-
bediend tot een geavanceerd systeem wat zich automatisch aanpast aan het gewicht 
van uw lading. Deze elektronische regeling zorgt ervoor dat, onafhankelijk van het 
gewicht van de vracht, de aanhangwagen altijd de voorgeprogrammeerde rijhoogte 
heeft. Ook een  gewichtsverschil in belading tussen links en rechts wordt gecorrigeerd. 
De constante rijhoogte heeft tevens een gunstige invloed op het brandstofverbruik 
van het trekkend voertuig. 

TOHACO
DE BESTE LUCHT GEVEERDE  AANHANGER 
VAN NEDERLAND!

Eén druk op de knop

Laad- en losgemak

Aansluiting externe 
acculader

Bindmogelijkheden

Oprijstrook

Valbeveiliging

Noodventielen

Werking elektronisch luchtveersysteem
Onder het chassis zijn hoogtesensoren  gemonteerd. Deze 
hoogtesensoren meten continu de rijhoogte van het voertuig. Deze 
informatie wordt naar de elektronische regel eenheid gestuurd. 
Die op haar beurt de compressor opdracht geeft,  afhankelijk van 
de situatie, lucht in de veerbalgen te pompen, of lucht af te laten. 
De compressor is voorzien van een luchtdroger voor probleemloos 
 werken onder de meest uiteenlopende weersomstandig heden. De 
stroomvoorziening vindt plaats middels een eigen 12V tractie-accu 
welke bijgeladen wordt tijdens het rijden door het trekkend voertuig.

De luchtgeveerde Tohaco aanhangwagens zijn allemaal standaard 
voorzien van o.a.:

Afzinkbare laadvloer met stalen oprijstrook

Verzinkt stalen chassis

(Oploop)rem

Multiplex vloer

Stalen bindreling (MA,AA) of bindgaten in frame (MO)

Banden met velgen 195/50 13C

Robuust uitdraaibaar neuswiel

Aansluiting externe acculader

Noodventielen

Bij de machinetransporter (type MA) en bij de autotransporter (type AA) 
is optioneel ook een 2e compressor met extra luchttank leverbaar. Een 
afstandsbediening om bij autotransport geheel zelfstandig te kunnen 
laden en lossen behoort tot de opties.

De motortrailer (type MO) en enkelas autotransporter (type AA) zijn leverbaar in meerdere uitvoeringen. Deze uitvoeringen on-
derscheiden zich van elkaar door de wijze van bedienen van het luchtveersysteem. Het meest geavanceerde model is voorzien 
van een volledig elektronisch luchtveersysteem. Een must voor de regelmatige gebruiker, en diegene die op zoek is naar de 
hoogst haalbare kwaliteit. Gevolgd door onze laatste ontwikkeling. Een compleet luchtveersysteem (TV) met compressor, ge-
monteerd in een degelijke rvs bedieningskast. Ons basismodel motortrailer (Eco) is voorzien van een ventiel met kogelkranen. De 
luchtbalgen worden voorzien van lucht door gebruik van een externe luchtvoorziening, b.v. een portable compressor.

Bij de motortrailer kunnen naar wens maatwerk motorfietssteunen met wielwip worden meegeleverd. De eenvoudige 
montage hiervan middels schroefogen is op de trailer op 3 posities voorbereid.
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