PRZEWODNIK DLA KLIENTA - Przepis na udany zakup:
a) Zaplanuj ładunek jaki będziesz przewozić

Drzwi tylne:

3 zaokrąglone poprzeczki, wzdłuż górnych
obrzeży
Standardowo rozwijana plandeka, kolor
dowolny z jednym przeźroczystym pasem
i dwoma wzdłużnymi pasami dla wzmocnienia
– aluminiowa belka plandeki.

Drzwi wykonane z gładkich paneli aluminiowych z

STAS
z ponad osiemdziesięcioletnim doświadczeniem. Produkcję rozpoczeto w mieście
Stasegem, skąd pochodzi nazwa STAS.

Naczepa MF – osłony świateł

wewnątrz i na zewnątrz
Z wymienną uszczelką gumową
Po jednym ryglu na każde skrzydło drzwi
Automatyczny mechanizm blokowania poprzeczki
drzwi.

balkon CE, zderzak CE, zamknięcie tylne, ściana przednia, podłoga,

Ruchoma ściana wewnętrzna:
kami po bokach; Plandeka podłogowa 2520 x 1300
mm, przymocowana do ruchomej ściany wewn.

Monolistyczna wysokiej jakości konstrukcja
skrzyni aluminiowej. Konstrukcja ramy pośredniej z gęsto montowanymi poprzeczkami
aluminiowymi o wysokości 140mm.

w zakresie zaopatrzenia w profesjonalne
samowyładowcze naczepy wywrotki
i naczepy z ruchomą podłogą, o kubaturze
od 25 m3 do 97 m3. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom zmieniającego się rynku,
początkowo STAS zajmował się produkcją
przyczep rolniczych, następnie stalowych
wywrotek, aż w końcu od 1974 roku zaczął
specjalizować się w produkcji naczep
z aluminium.

Pojedynczy aluminiowy kosz koła zapasowego, PVC skrzynka narzędziowa, PVC błotniki
z 2 chlapaczami rozbryzgowymi, wysuwna
aluminiowa drabinka z tyłu, drabinka aluminiowa, 2 kliny pod koła, osłony tylnych lamp,
aluminiowy zderzak z tyłu, aluminiowe osłony
przeciwpojazdowe boczne (1 strona stała,
1 strona otwierana), zestaw do zmiany koła,
z tyłu demontowalny zsyp, aluminiowe zabezpieczenia zawiasów drzwi tylnych i ramy drzwi,
standardowe prowadnice powłoki podłogowej (ręcznie lub hydraulicznie) sterowane,
Wabco Smartboard

Ściany boczne:
Gładkie panele aluminiowe
(600 mm szerokość, 30mm grubość) łączenia
klamrowe w pełni pospawane po bokach

Ściana przednia:
Podest roboczy wysokiego bezpieczeństwa
z atestem. Bezpieczne poręcze, progi bezpieczeństwa, uchwyty i łańcuch bezpieczeństwa.
Drabinki do samego dołu po obu stronach.

się ekspertem z zakresie produkcji naczep aluminiowych i dysponuje dwoma specjalistycznymi zakładami produkcyjnymi – w jednym
produkuje przyczepy wywrotki, w drugim –
największym w Europie – naczepy z ruchomą
podłogą. STAS stawia na najnowocześniejszą
w Europie, zrobotyzowaną technologię

w Europie/ kraj pochodzenia

Naczepa MF w wersji aerodynamicznej Stream
- line

Skrzynia:

Transport ładunków luzem i paletowych.

Ogólne wyposażenie:

d) Oblicz pojemność i masę jaką maksymalnie uda się zrealizować

Konstrukcja dachu i pokrycie:

Rekomendowane zastosowanie:

(porównanie do ofert rynkowych)

design, bezpieczeństwo i funkcjonalność.

w każdym miesiącu od daty kupna
KW(koszt własny) = (Cena zakupu + koszt obsługi w okresie 5 lat - cena odsprzedaży na rynek wtórny) / liczba
kilometrów (np.600 tys km)
19) -komfort prowadzenia naczepy
Naczepa MF w wersji Eco Floor - dach i klapa
otwierane hydraulicznie

zaświadczenia o niekaralności właściciela

Udział marki STAS w sprzedaży
naczep z ruchomą podłogą w Polsce
Ogumienie:
6 x stalowych felg 22.5 x 11.75 (Off set 120)
6 x opon 385/65 R22.5 GOODYEAR MST
(inne w opcji)

Układ hamulcowy:

2- obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy
zgodny z aktualną regulacją CE – WABCO EBS – E
2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza (1 x 100L hamulce
+ 1 x 60L zawieszenie)
Hamulec parkingowy
Roll Stability System (R.S.S.)

Naczepa z ruchomą podłogą:
Aluminiowa rama pośrednia
Samonośna konstrukcja naczepy

Naczepa MF w wersji z otwieranym bokiem

Niska masa naczepy bez ładunku = większe
możliwości załadunkowe
Przyjazna dla użytkownika

Sworzeń i nogi podporowe:

Naczepa MF w wersji ze stalowa podłogą
HARDOX 4mm z dodatkowymi wzmocnieniami
- wersja heavy duty
Dostępne modele MF 60, MF 68, MF 87, MF 96

PTM Polska Sp. z o.o.
ul. Zgierska 250/252
91-364 Łódź, Polska
tel. / fax +48 42 658 10 97
VAT: PL 726-265-48-41
biuro@ptmtrade.pl
www.ptmpolska.pl
www.ptmtrade.pl

Wyjątkowa koncepcja STAS w zakresie
mocowania podłogi

Podwozie:
Rama pośrednia wykonana jest z wysokiej
poprzeczkami.
Wzmocnienia w miejscach montażu systemu
hydrauliki, oraz w miejscach mocowania osi.

Osie i zawieszenie:
3 x 9 tonowe osie SAF CD lub JOST DCA
zawieszenie pneumatyczne – 22.5” tarczowe
hamulce (śr 430 mm).
Oryginalne zawieszenie SAF CD lub JOST DCA.
Zawór regulowania wysokości platformy.

2” sworzeń, montowany od dołu,
zamocowany na 10 mm stalowej płycie
Nogi podporowe przeznaczone do pracy
z naczepą z zawieszeniem pneumatycznym

System ruchomej podłogi:
Producent: CARGO FLOOR lub KWF
Aluminiowe profile, prążkowane z aluminiowymi
zakończeniami i aluminiowymi podkładkami –
skok 200 mm. Grubość paneli : 6, 7XD, 8, 10, 12,
18 mm. Napęd i rama z 3 hydraulicznymi
siłownikami, wężami i zaworami. Zdalne
sterowanie pilotem przewodowym lub
bezprzewodowym zamontowane w skrzynce PVC.

Rekomendowane zastosowanie:
Transport towarów luzem, materiałów sypkich nie
wycierających powłok skrzyni. Transport towarów
paletowych.

Konstrukcja dachu i pokrycie:
3 zaokrąglone belki pod plandekę, wzdłuż górnych
obrzeży standardowo rozwijana plandeka, kolor
dowolny, aluminiowa belka plandeki.

Naczepa wywrotka aerodynamiczna
V STREAMLINE II

Niska masa własna
= większa ładowność
Najszerszy rozstaw podwozia na rynku
= Najwyższa stabilność prowadzenia
Wbudowany mechanizm wywrotu
= Nisko umiejscowiony środek ciężkości

Naczepy wywrotki:
Niska masa własna = większa ładowność
Najszerszy rozstaw podwozia na rynku = Najwyższa
stabilność prowadzenia
Wbudowany mechanizm wywrotu: = Nisko
umiejscowiony środek ciężkości

spawanie.

Największa w Europie fabryka naczep z ruchomą podłogą

Skrzynia:
Monolityczna wysokiej jakości konstrukcja skrzyni
aluminiowej
do 30% mocniejsza od popularnie stosowanych w
branży

Ściany boczne:
Osie i zawieszenie:

Układ hamulcowy:

3 x 9 tonowe osie SAF CD lub JOST DCA zawieszenie
pneumatyczne – 22.5” tarczowe hamulce
(śr. 430 mm) Oryginalne zawieszenie SAF CD lub
JOST DCA.
Zawór regulowania wysokości platformy.

2-obwodowy pneumatyczny układ hamulcowy
zgodny z aktualną regulacją CE – WABCO EBS-E
2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
(1 x 100L hamulce + 1 x 60L zawierzenie)
Hamulec parkingowy
Roll Stability System (R.S.S.)

Ogumienie:
7 x stalowych felzg 22.5 x 11.75 (Off set 120)
7 x opon 385/65 R22.5 GOODYEAR MST
(inne w opcji)

Spawanie naczep STAS jest zrobotyzowane, dzięki czemu konstrukcja
naczep jest bardziej trwała i zwarta niż w przypadku spawania
ręcznego. Roboty utrzymują ciągłą, jednolitą spoinę oraz prawidłową
temperaturę przetopu, co zapobiega powstawaniu ubytków oraz tzw.
„zimnych spawów”, które powodują pękanie i osłabienie konstrukcji
naczep.

Prosta ściana przednia z blachy aluminiowej
4 mm wzmocniona w narożnikach i przy
mocowaniu siłownika
Podest roboczy wysokiego bezpieczeństwa
z atestem CE
Bezpieczne poręcze, progi bezpieczeństwa,
uchwyty i łańcuch bezpieczeństwa

Ściany boczne:

Zdjęcie spawania prawy dolny narożnik ściany – zautomatyzowany
proces spawania elementów naczepy

wewn. 2360mm.

Podłoga:

Wykonana z jednego arkusza 6 lub 8 mm blachy
aluminiowej w najwyższej jakości i odporności 5383 H34
oraz 110 HB.

Hydraulika:
Siłownik zamocowany do ściany przedniej
Niskie ciśnienie robocze (135-150 bar)
EDBRO – typ CS
HYVA – typ ALPHA
Złącze 3/4” męskie umiejscowione w obudowie
siłownika

100 mm w rozstawie co 270 mm co wpływa na jej
wytrzymałość.

Rękaw zbożowy

Wykonanie z aluminium – unikalny rozstaw 1600 mm
Podłużnice wykonane są ze specjalnie zapro-

Gładkie panele aluminiowe (600 mm szerokość,
30 mm grubość) łączenia klamrowe w pełni
pospawane po bokach. Grubość wewnątrz
3mm i na zewnątrz 2mm
Specjalne wzmocnienia w narożnikach i na

Skrzynia:
Monolityczna wysokiej jakości konstrukcja skrzyni
aluminiowej
30% mocniejsza od popularnie stosowanych
w branży

Podłoga:
Wykonana z jednego arkusza 6 lub 8 mm blachy
aluminiowej w najwyższej jakości i odporności 5383
H34 oraz 110 HB
110 mm w rozstawie co 270 mm co wpływa na jej
wytrzymałość.

Żebrowane ściany wykonane z 4mm (3mm opcja)
arkusza aluminium, wzmocnionych pionowymi

Specjalne wzmocnienia w narożnikach, na łączeniach

Podwozie:
Ściana przednia:

Seria 5086 i 5383 to najwyższej twardości stop aluminium magnezu
i krzemu – H34 – z huty ALCOA (HB do 110 Brinelli i do 270N/mm2)

Komputer Wabco SMARTBOARD w standardzie,
menu w j. polskim, odczyt nacisków na osie

grubości belek 5383 H34
Podłużnice są spawane przez roboty
Mechanizm wywrotu zintegrowany, nisko
osadzony środek ciężkości, wyższa
stabilność, najwyższej jakości aluminium
AlMgSi 1-F31- wzmocnione
Dodatkowe wzmocnienia z przodu i z tyłu podwozia
Wszystkie instalacje w powłokach rurek PVC

Sworzeń i nogi podporowe:
2” sworzeń, montowany od dołu, zamocowany
na 10 mm stalowej płycie
Nogi podporowe przeznaczone do pracy
z naczepą z zawieszeniem pneumatycznym.
Specjalna konstrukcja drzwi tylnych

Ściana przednia:

Prosta lub ukośna ściana przednia z blachy
aluminiowej 4mm wzmocniona w narożnikach
przy mocowaniu siłownika.
Podst roboczy wysokiego bezpieczeństwa
z atestem CE, bezpieczne poręcze, progi
bezpieczeństwa, uchwyty i łańcuch
bezpieczeństwa.

Drzwi tylne:
Drzwi wykonane z blachy aluminiowej 4mm ze
wzmocnieniami w narożnikach i środku.
Rodzaje: klapa skośna, drzwi proste, podwójnie
wyglowane, uniwersalne klapo-drzwi z wymienną
uszczelką gumową.
Po jednym ryglu na każdym ryglu drzwi.
Mechanizm blokowania obrotowej poprzeczki
nad drzwi.
Pneumatycznie wspomagana praca 4 rygli
blokujących klapę.

