MULTIFUNKCYJNE
NACZEPY WYWROTKI
Niska masa w³asna
= wiêksza ³adownoœæ
Najszerszy rozstaw podwozia na rynku
=Najwy¿sza stabilnoœæ prowadzenia
Wbudowany mechanizm wywrotu
=Nisko umiejscowiony œrodek ciê¿koœci
Gêsto rozmieszczone profile aluminiowe
Certyfikat CE i TUV

masa w³asna
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2.165

46.8
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45.8

6.800

5.990
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53.7

10.502
10.550

2.360
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5.250
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* zale¿nie od wyposa¿enia
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REKOMENDOWANE ZASTOSOWANIE
Transport towarów luzem, materia³ów sypkich nie
wycieraj¹cych pow³ok skrzyni, jak np. zbo¿a, buraki, inne...
PODWOZIE
Wykonanie z aluminium - unikalny szeroki rozstaw: 1600 mm
Pod³u¿nice wykonane s¹ ze specjalnie zaprojektowanych
T-profili (200 mm szerokich) i pe³nej gruboœci belek 5383 H34
Pod³u¿nice s¹ spawane przez roboty, antykorozyjne pow³oki
pomiêdzy stalowymi i aluminiowymi czêœciami, gumowe
podk³adki na pod³u¿nicach
Mechanizm wywrotu zintegrowany, nisko umiejscowiony
Œrodek ciê¿koœci, wy¿sza stabilnoœæ,
najwy¿szej jakoœci aluminium AlMgSi 1-F31-wzmocnione
Dodatkowe wzmocnienia z przodu i z ty³u podwozia
Wszystkie instalacje w pow³okach rurek PVC
OSIE I ZAWIESZENIE
3 x 9 tonowe osie SAF lub MERCEDES DCA zawieszenie
pneumatyczne - 22.5" tarczowe hamulce (œr. 430 mm)
Zawór regulowania wysokoœci platformy
Opcjonalnie 1 lub 2 osie podnoszone
OGUMIENIE
6 x stalowych felg 22.5 x 11.75 (Off set 120)
6 x opon 385/65 R22.5 GOODYEAR LHT (inne w opcji)
Opcjonalnie felgi aluminiowe
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 (w opcji aluminiowe nogi)
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
Opcjonalnie halogen cofania 70W
HYDRAULIKA
Si³ownik zamocowany do œciany przedniej
Niskie ciœnienie robocze (135 - 150 bar)
EDBRO - typ CS
HYVA - typ flash
Z³¹cze 3/4’’ mêskie umiejscowione w obudowie si³ownika
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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SKRZYNIA
Monolityczna wysokiej jakoœci konstrukcja skrzyni aluminiowej
Wykonana z najwy¿szej klasy profili 5383 H34 do 30%
mocniejsza od popularnie stosowanych w bran¿y
Œciany boczne:
• ¯ebrowane œciany wykonane z 4mm (3mm opcja) arkusza
aluminium, wzmocnionych pionowymi U kszta³tnymi profilami.
Dystans pomiêdzy profilami co najmniej 370mm
Specjalne wzmocnienia w naro¿nikach, na ³¹czeniach profili
bocznych z pod³og¹ specjalny profil, szerokoœæ wewn. 2360mm
Pod³oga:
Wykonana z jednego arkusza 6 lub 8 mm blachy aluminiowej w
najwy¿szej jakoœci i odpornoœci 5383 H34 oraz 110 HB
Pod³oga jest wspierana prze profile aluminiowe o wysokoœci
100 mm w rozstawie co 270 mm co wp³ywa na jej wytrzyma³oœæ
Œciana przednia:
• Prosta lub ukoœna œciana przednia z blachy aluminiowej 4 mm
wzmocniona w naro¿nikach i przy mocowaniu si³ownika
• Podest roboczy wysokiego bezpieczeñstwa z atestem CE
Bezpieczne porêcze, progi bezpieczeñstwa, uchwyty i ³añcuch
bezpieczeñstwa
Drzwi tylne:
• Drzwi wykonane z blachy aluminiowej 4 mm ze
wzmocnieniami w naro¿nikach i w œrodku
Rodzaje:
klapa skoœna, drzwi proste, podwójnie ryglowane,
uniwersalne klapo-drzwi
• z wymienn¹ uszczelk¹ gumow¹
• po jednym ryglu na ka¿de skrzyd³o drzwi
• mechanizm blokowania obrotowej poprzeczki nad drzwi
• pneumatycznie wspomagana praca 4 rygli blokuj¹cych klapê
Otwory zbo¿owe zale¿nie od wyboru klienta 1 lub 2 zale¿nie od
wersji drzwi 1/2-1/2 lub 1/3-2/3
Specjalne wyposa¿enie: rêkawy zbo¿owe, inne....
KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
3 zaokr¹glone belki pod plandekê, wzd³u¿ górnych obrze¿y
standardowo rozwijana plandeka, kolor dowolny,
aluminiowa belka plandeki
OGÓLNE WYPOSA¯ENIE
Pojedynczy aluminiowy kosz ko³a zapasowego, PVC skrzynka
narz¹dziowa, PVC b³otniki z 2 chlapaczami rozbryzgowymi,
wysuwna aluminiowa drabinka z ty³u, 3 m 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, Wabco Smartboard - komputer z
wyœwietlaczem do odczytu danych z uk³adu pneumatyki
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)

