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Het nieuwemodellegt de lat al-

brulkt om eenrealistischediktete de kleuren voorzien in de to€bekomen. Het resultaat is een
sterkeen elastischeconstructie, Normaalzull€neenpaarDeens€
die de werkelijkheid bijzonder firma's hierna aan de beurt kogoedbenadert,
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waarbuzelfsde de traller, goed vastgesiordop metalledecals.
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in het hout zlcht- houtenpalletszoalsln de werke- detraller waarschllnlllkzullener
liJkheiden voorzlenvan schulm- in de toekomstanderetypen,
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zoalsledereenweetlaatwSI zlin stukkenen slorrlemen,net zoals conflguratlesen kleurenvan trek.
modellenmakenln China.Maar ln het echt.
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voor dezedriemaalultschulfbare Het model omdraaienis ook de Het geheelis van hoSekwalitelt.
Telesteptraller was er toch een moeltewaardmet de ophanglng Nooteboomen WSIzi'n erln geindmolens worden probleem.De drledellSeen uit- en d€ b€rturlnSdie nauwkeurlg lukt om eenultzonderlljkmodel
steedsgroter, de on- schulfbarecentralechassisdlaserziin nagebouwdop schaall/50. te maken.
d€rdelensteedslanger kon nlet worden gemaaktin Z€lfsdedlverseleldlnSenvoortreo{zh aard€r.
D€trailerfabrikanten China, Deze werd dus in sturlngen ophangingziJnzicht- MeerInllchtlngenop
moeten deze trend volgen, Dultslandgefabdceerd
en daarna baar,Ook de steunpoten van de wv,w.noot€boom.com
Sooteboomheeft een trallerge- naar Chlna ve$tuurd, De con- tnller zijn functioneel.Det.ailel
maalt die tot 48 m kan ultge- structlels eenprimeur,want het kan dus worden tentoongesteld
5(ho!en worden.Het ls het type ultschulfbare stuk kan niet op d€ zondertrekker.
O\'8-65'04 V(ZT), een 4-asslge normalemanier,alr diecast,8€- Het Seheells zorSwldig Serpoten Met dankaanlan Webb
tlailer.Op schaall/50 is htjbtjna produceerdworden,vandaardat en met alledetallsen decalsuit- ({uv.ChnesEtc.co.uk)
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