MOVING FLOOR - ruchoma pod³oga

Naczepa z ruchom¹ pod³og¹
Aluminiowa rama poœrednia
samonoœna konstrukcja naczepy
Niska masa naczepy bez ³adunku
= wiêksze mo¿liwoœci za³adunkowe
Przyjazna dla u¿ytkownika
CE & TÜV certyfikat
Wyj¹tkowa koncepcja STAS
w zakresie mocowania pod³ogi

masa w³asna
(kg) wg (*)

pojemnoœæ
(m3)

d³ugoœæ wewn.
(mm)

szerokoœæ wewn.
(mm)

wysokoœæ wewn. wysokoœæ sworznia
(mm)
(mm)

BRIGHT FLOOR

MF92

6.900

92

13.500

2.475

2.650 (przód)
2.825 (ty³)

± 1.180

MF80

6.790

80

13.500

2.475

2.325 (przód)
2.500 (ty³)

± 1.180

MF70

6.690

70

11.035

2.475

2.430 (przód)
2.690 (ty³)

± 1.180

MF55

6.500

55

10.636

2.475

2.100

± 1.180

* zale¿nie od wyposa¿enia

www.staspolska.com.pl
www.ptmtrade.pl

REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE
Zaprojektowano do transportu ³adunków luzem i paletowych.
Narzêdzie wysoce zró¿nicowanego zastosowania
(Szczegó³owa lista zastosowania: patrz lista rekomendowanych
³adunków przez producenta jednostki hydrauliki pod³ogi
PODWOZIE
SERIA-A Rama poœrednia wykonana jest z wysokiej jakoœci
aluminiowych profili z spawanymi poprzeczkami - monolit !
wzmocnienia w miejscach monta¿u sworznia, systemu
hydrauliki oraz w miejscach mocowania osi
SERIA-B Rama poœrednia wykonana jest z wysokiej jakoœci
stalowych profili z spawanymi poprzeczkami
OSIE I ZAWIESZENIE
3 x 9 tonowe osie MERCEDES DCA zawieszenie
pneumatyczne - 22.5" tarczowe hamulce (œr. 430 mm)
Oryginalne zawieszenie MERCEDES DCA
Zawór regulowania wysokoœci platformy
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)
UK£AD HAMULCOWY
2-obwodowy pneumatyczny uk³ad hamulcowy zgodny z
aktualn¹ regulacj¹ CE - WABCO EBS-E 2S/2M
2x aluminiowe zbiorniki powietrza (1x100L hamulce+ 1x60L
zawieszenie)
Hamulec parkingowy
R.S.S. (Roll Stability System)
SWORZEÑ I NOGI PODPOROWE
2" sworzeñ, montowany od do³u, zamocowany na 10mm
stalowej p³ycie
Nogi podporowe przeznaczone do pracy z naczep¹ z
zawieszeniem pneumatycznym
UK£AD ELEKTRYCZNY I OŒWIETLENIE
Pe³na instalacja Aspöck 24V wed³ug regulacji EG 97/28
zawieraj¹ca:
2x7 pin przy³¹cza + 1x15 pin przy³¹cze
2 x œwiat³a parkingowe
10 x oœwietlenie obrysowe LED
2 x oœwietlenie tablicy rejestracyjnej
2x5-funkcyjne lampy tylne Aspöck wbudowane odblaski
1 œwiat³o cofania/przeciwmgielne z ty³u naczepy
SYSTEM RUCHOMEJ POD£OGI
Producent: CARGO FLOOR® lub KEITH WALKING
FLOOR®
Aluminiowe profile, ¿ebrowane z aluminiowymi zakoñczeniami i
aluminiowymi podk³adkami - skok : 200mm
Gruboœæ paneli 5, 6, 8, 10, 12mm oraz wersje specjalne
Napêd i rama z 3 hydraulicznymi si³ownikami, wê¿ami i
zaworami.
Elektryczne operowanie ze zdalnym sterowaniem (doskona³e
prowadzenie), zamontowane w skrzynce PVC

Systemy bezpieczeñstwa
Przy³¹cze hydrauliki na œcianie frontowej (ciœnienie: ¾" ,
powrót: 1") zabezpieczenia dla po³¹czeñ zale¿nie od wysokoœci
nóg podporowych, wê¿y s¹ realizowane poprzez automatycznie
odcinaj¹ce z³¹cza dla za³adunku lub roz³adunku
OGÓLNE WYPOSA¯ENIE
Pojedynczy aluminiowy kosz ko³a zapasowego, PVC skrzynka
narz¹dziowa, PVC b³otniki z 2 chlapaczami rozbryzgowymi,
wysuwna aluminiowa drabinka z ty³u, drabinka aluminiowa, 2
kliny pod ko³a, os³ony tylnych lamp, aluminiowy zderzak z ty³u,
aluminiowe os³ony przeciwpodjazdowe boczne (1 strona sta³a,
1 strona otwierana), zestaw do zmiany ko³a, z ty³u
demontowalny zsyp, aluminiowe zabezpieczenia zawiasów
drzwi tylnych i ramy drzwi, standardowe prowadnice pow³oki
pod³ogowej (rêcznie lub hydraulicznie sterowane ), Wabco
Smartboard - komputer z wyœwietlaczem do odczytu danych z
uk³adu pneumatyki
SKRZYNIA
Monolityczna wysokiej jakoœci konstrukcja skrzyni aluminiowej
Konstrukcja pod³ogi z 140 mm wysokoœci gêsto montowanych
poprzeczek aluminiowych
Œciany boczne:
• G³adkie panele aluminiowe (600 mm szerokoœæ, 30 mm
gruboœæ) ³¹czenia klamrowe w pe³ni pospawane po bokach
Œciana przednia:
• Prosta œciana przednia z profili g³adkich 600 mm
• Podest roboczy wysokiego bezpieczeñstwa z atestem
Bezpieczne porêcze, progi bezpieczeñstwa, uchwyty i ³añcuch
bezpieczeñstwa
• drabinki prosto do samego do³u po obu stronach
Drzwi tylne:
• Drzwi wykonane z g³adkich paneli aluminiowych z pe³nej
d³ugoœci spawaniem profili i ramy drzwiowej wewn¹trz i na
zewn¹trz
• z wymienn¹ uszczelk¹ gumow¹
• po jednym ryglu na ka¿de skrzyd³o drzwi
• automatyczny mechanizm blokowania poprzeczki drzwi
Ruchoma œciana wewnêtrzna:
• Wykonana z g³adkich profili aluminiowych z szczotkami na
bokach
• Plandeka pod³ogowa 2520 x 1300 mm, przymocowana do
ruchomej œciany wewn.
KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
3 zaokr¹glone poprzeczki, wzd³u¿ górnych obrze¿y
standardowo rozwijana plandeka, kolor dowolny, z 1
przezroczystym pasem i dwoma wzd³u¿nymi pasami dla
wzmocnienia - aluminiowa belka plandeki
WYKOÑCZENIE
Chemicznie oczyszczone elementy ze stopów przed
lakierowaniem, specjalnie zaadaptowane bazy lakierów w celu
uzyskania lepszego zwi¹zania z konstrukcj¹.
Lakierowanie z wysokim po³yskiem, 1 kolor do swobodnego
wyboru (metallic jako opcja)

UWAGA:
Wymiary i masy s¹ podane w przybli¿eniu i mog¹ ulegaæ zmianie zale¿nie od wyposa¿enia pojazdu
bez dodatkowych oœwiadczeñ i dokumentów producenta.
Wszystkie wymiary i wagi skontrolowano wg normy DIN 70020
Wersja:: Lipiec 2013
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