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De firma Nooteboom trailers
heett een lange traditie met
hs{ fabnceren van sDeciale
trdilers. ook op het
modellengebied is
lhoteboom zeer actief
ggleest de laatste jaren.
.Ab iongste aanwinst hebben
zii nu de Telestep trailer
Ymrgesteld op schaal 1/50.

indmolens worden
steeds groter, de on-
d€rdelen steeds langer

Nooteboom heeft aan WSI ge'
vraaSd om dit model te maken.

Ult chulfbar.
trallar
Het nieuwe model legt de lat al-
weer biizonder hoo8. Btj de ech-
te kailer is de laadvloer Semaakt
uit hardhouten latten ln omega
profielen en op het model h dit
mooi naSebootst, waarbu zelfs de
schroefgaten in het hout zlcht-
baar zlin.
zoals ledereen weet laat wSI zlin
modellen maken ln China. Maar
voor deze driemaal ultschulfbare
Telestep traller was er toch een
probleem. De drledellSe en uit-
schulfbare centrale chassisdlaser
kon nlet worden gemaakt in
China, Deze werd dus in
Dultsland gefabdceerd en daarna
naar Chlna ve$tuurd, De con-
structle ls een primeur, want het
ultschulfbare stuk kan niet op d€
normale manier, alr diecast, 8€-
produceerd worden, vandaar dat
hlervoor alumlnium wordt 8e-

brulkt om een realistischediktete
bekomen. Het resultaat is een
sterke en elastische constructie,
die de werkelijkheid bijzonder
goed benadert,
De lacl lnS, meer bepaald een
Vertas wlek van 45 meter, is ook
cle moelte, Een zeer moole wlek,
bijzonderfljn ultgevoerd ln resin
(kunsthars)en ze llgt ook mooi op
de traller, goed vastgesiord op
houten pallets zoals ln de werke-
liJkheid en voorzlen van schulm-
stukken en slorrlemen, net zoals
ln het echt.
Het model omdraaien is ook de
moelte waard met de ophanglng
en d€ b€rturlnS die nauwkeurlg
ziin nagebouwd op schaal l/50.
Z€lfs de dlverse leldlnSen voor tre-
sturlng en ophanging ziJn zicht-
baar, Ook de steunpoten van de
tnller zijn functioneel. De t.ailel
kan dus worden tentoongesteld
zonder trekker.
Het Seheel ls zorSwldig Serpoten
en met alle detalls en decals uit-
gerust. Er zijn tevens verschillen-

de kleuren voorzien in de to€-

Normaal zull€n een paar Deens€
firma's hierna aan de beurt ko-

na"oadca-lan!
tr.kk r
De ftekker is een Mercedes Benz
Actros 6x4, Zeer mooi ultgevoerd
metalledecals. Hli past perfectbij
de traller waarschllnlllk zullen er
in de toekomst andere typen,
conflguratles en kleuren van trek.
kers komen.
Het geheel is van hoSe kwalitelt.
Nooteboom en WSI zi'n erln ge-
lukt om een ultzonderlljk model
te maken.

Meer Inllchtlngen op
wv,w.noot€boom.com

o{zh aard€r. D€ trailerfabrikanten
moeten deze trend volgen,
Sooteboom heeft een traller ge-
maalt die tot 48 m kan ultge-
5(ho!en worden. Het ls het type
O\'8-65'04 V(ZT), een 4-asslge
tlailer. Op schaal l/50 is htjbtjna
e€n meter lanS!

Met dank aan lan Webb
({uv.ChnesEtc.co.uk)
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l. D3 compldo mmblnetlo ls ook In

mlnhuur oon nolor leng,

2. 0p s.hr.l l/50 Ujm nsl &
indrulw!*tond ds in hat ocht.

3. Da boliurlno an op&nohg vrn da
llmlatoom t-elLr.

4. 0e moaldl€n vln t*lea €ir tra'.r ijn
rrl€.sl gedd.nberd.


