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NACZEPY WYWROTKI - BV
35=(=1$&=(1,(3,$6(.Ů:,5$6)$/7
Gęsto rozmieszczone profile aluminiowe
Ultra szeroki rozstaw podwozia: 1600 mm
Belki ramy wykonane z profili – T, 200 mm szerokości
Rama spawana przy użyciu robotów,
Najwyższej wytrzymałości stopy aluminium AlMgSi 1 - F31

1$-:<Ů6=$
-$.2Œý

NISKIE
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AERODYNAMIKA TPX
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UKŁAD HAMULCOWY
2 obwodowy układ hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)
Wabco Smartboard - komputer z wyświetlaczem do odczytu danych
z układu pneumatyki (ilość kilometrów, obciążenie, informacje
o stanie układu)
SKRZYNIA
Monolityczna wysokiej jakości konstrukcja skrzyni aluminiowej
Wykonana z najwyższej klasy profili 5383 H34 do 30% mocniejsza
od popularnie stosowanych w branży
ŚCIANY BOCZNE:
Gładkie panele aluminiowe (300 mm szerokość, 30 mm grubość)
łączenia klamrowe w pełni pospawane po bokach na całej długości.
Grubość wewnątrz 4 mm i na zewnątrz 2,5 mm
Specjalne wzmocnienia w narożnikach i na łączeniach profili
bocznych z podłogą.

PODŁOGA:
Wykonana z jednego arkusza 6 lub 8 mm blachy aluminiowej
w najwyższej jakości i odporności 5383 H34 oraz 110 HB. Podłoga jest
wspierana prze profile aluminiowe o wysokości 100 mm w rozstawie
co 270 mm co wpływa na jej wytrzymałość
ŚCIANA PRZEDNIA:
t6LPǴOBǴDJBOBQS[FEOJB[CMBDIZBMVNJOJPXFKNNX[NPDOJPOB
w narożnikach i przy mocowaniu siłownika
t1PEFTUSPCPD[ZXZTPLJFHPCF[QJFD[FǩTUXB[BUFTUFN$&
#F[QJFD[OF QPSǗD[F  QSPHJ CF[QJFD[FǩTUXB  VDIXZUZ J BǩDVDI
CF[QJFD[FǩTUXB
ZAMKNIĘCIE TYLNE:
t ,MBQB [   NN BMVNJOJPXFK CMBDIZ X[NPDOJPOFK TQFDKBMOZNJ
profilami
t(ØSOZ[BXJBTOPȈZDPXZ NPȈMJXFVOJXFSTBMOFES[XJ
t8ZNJFOOBVT[D[FMLBLMBQZ

OSIE I ZAWIESZENIE
3 x 9 ton SAF lub MERCEDES DCA 22.5” hamulec tarczowy (Ø 430 mm)
Zawór poziomowania platformy
OGUMIENIE
6 x ogumienie 385/65 R22.5 na stalowych lub aluminiowych felgach
(Off set 120)
UKŁAD HAMULCOWY
2 obwodowy układ hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)
SWORZEŃ I NOGI PODPOROWE
wTXPS[Fǩ [BNPOUPXBOZOBNNQZDJF[CMBDIZTUBMPXFK
Nogi podporowe wykonane ze stali lub aluminium Aluleg
HYDRAULIKA
Siłownik zamocowany do ściany przedniej
Niskie ciśnienie robocze (135 - 150 bar)
EDBRO - typ CS
HYVA - typ flash
Złącze 3/4’’ męskie umiejscowione w obudowie siłownika

NACZEPY WYWROTKI - BXs

NACZEPY WYWROTKI - BXa
35=(=1$&=(1,(3,$6(.Ů:,5$6)$/7

35=(=1$&=(1,(3,$6(.Ů:,5$6)$/7

Aerodynamiczna konstrukcja skrzyni TPX,
Aluminiowa rynna
Ultra szeroki rozstaw podwozia: 1400 mm
Belki ramy wykonane z profili – T, 200 mm szerokości
Rama spawana przy użyciu robotów, wykonana
z aluminium 5383 H34
Najwyższej wytrzymałości stopy aluminium AlMgSi 1 - F31 5383 H34

Rama spawana przy użyciu robotów,
Najwyższej wytrzymałości stal DOMEX 700
Aerodynamiczna konstrukcja skrzyni TPX,
Aluminiowa rynna
Niska masa własna
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KONSTRUKCJA DACHU I POKRYCIE
3 zaokrąglone belki pod plandekę, wzdłuż górnych obrzeży
standardowo rozwijana plandeka, kolor dowolny, aluminiowa lub
stalowa belka plandeki, zapinanie na pasy i grzechotki lub ekspander
OGÓLNE WYPOSAŻENIE dotyczy wersji BV i BXa
Pojedynczy aluminiowy kosz koła zapasowego, PVC skrzynka
narządziowa, PVC błotniki z 2 chlapaczami rozbryzgowymi, wysuwna
aluminiowa drabinka z tyłu, 3 m drabinka aluminiowa, 2 kliny pod koła,
osłony tylnych lamp, aluminiowy lub stalowy zderzak z tyłu, aluminiowe
osłony przeciwpodjazdowe boczne (1 strona stała, 1 strona otwierana),
zestaw do zmiany koła, aluminiowe zabezpieczenia zawiasów tylnych .
Wabco Smartboard - komputer z wyświetlaczem do odczytu danych
z układu pneumatyki (ilość kilometrów, obciążenie, informacje o
stanie układu)
WYKOŃCZENIE
Chemicznie oczyszczone elementy ze stopów przed lakierowaniem,
specjalnie zaadaptowane bazy lakierów w celu uzyskania lepszego
związania z konstrukcją. Lakierowanie z wysokim połyskiem, 1 kolor
do swobodnego wyboru (metalic jako opcja)
opcjonalnie dostępne również: drabinka 3m mocowana na
ramie / Plandeka automatyczna CRAMARO / manometr / sygnał
dźwiękowy cofania / automatycznie podnoszona 1 oś / automatyczny
zawór otwierania klapy / aluminiowe nogi podporowe Aluleg
/ dodatkowe światło cofania / felgi aluminiowe
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UKŁAD HAMULCOWY
2 obwodowy układ hamulcowy zgodny z uregulowaniami CE
EBS-E - wabco 2S/2M
2 x aluminiowe zbiorniki powietrza
R.S.S. (Roll Stability System)
Wabco Smartboard - komputer z wyświetlaczem do odczytu danych
z układu pneumatyki (ilość kilometrów, obciążenie, informacje
o stanie układu)
SKRZYNIA:
Monolityczna wysokiej jakości konstrukcja skrzyni aluminiowej,
profile i gięte blachy, trapezoidalna podłoga wzór opatentowany.
Wykonana z najwyższej klasy aluminium 5383 H34 do 30% mocniejsze od popularnie stosowanych w branży.
ŚCIANY BOCZNE:
Ściany wykonane z 4 mm grubości blach aluminiowych wysokiej
odporności na ścieranie 5086H24.
Specjalne wzmocnienia w narożnikach i na łączeniach profili bocznych z podłogą.

PODŁOGA:
Wykonana z jednego arkusza 8 mm blachy aluminiowej w
najwyższej jakości i odporności 5383 H34 oraz 110 HB. Podłoga jest
wspierana prze profile aluminiowe ponad pełną szerokość podłogi
co wpływa na jej wytrzymałość.
ŚCIANA PRZEDNIA:
t6LPǴOBǴDJBOBQS[FEOJB ¡ [CMBDIZBMVNJOJPXFKNNX[NPDniona w narożnikach i przy mocowaniu siłownika
t1PEFTUSPCPD[ZXZTPLJFHPCF[QJFD[FǩTUXB[BUFTUFN$&
#F[QJFD[OF QPSǗD[F  QSPHJ CF[QJFD[FǩTUXB  VDIXZUZ J BǩDVDI
CF[QJFD[FǩTUXB
ZAMKNIĘCIE TYLNE:
t,MBQB[NNBMVNJOJPXFKCMBDIZX[NPDOJPOFKTQFDKBMOZNJ
QSPöMBNJ  ¡
t(ØSOZ[BXJBTOPȈZDPXZ NPȈMJXZPUXØS[[BTVXǌ
t.PȈMJXBXZNJFOOBVT[D[FMLBLMBQZNN

'$1(7(&+1,&=1(1$&=(3

BV 30 BV 36 BV 39

BXa 25 BXa 28

BXs 25

Masa własna (kg)*
Pojemność (m3)
Długość wew. (mm)
Szerokość wew.:
- z przodu (mm)
- z tyłu (mm)
Wysokość wew. (mm)
Kąt wywrotu: (stopni)
Odległość sworzeń – śr oś (WB) (mm)
Rama
Skrzynia aluminiowa

5.250
30.0
8.486
2.460

5.400
35.5
8.486
2.460

5.500
39.5
8.486
2.460

1.450
47.0
5.800
alu

1.700
47.0
5.800
alu
panelowa

1.900
47.0
5.800
alu

4.600
5.050
25.1
28.3
7.585
8.560
2.200
2.200
2.300
2.300
1.450
1.450
47.0
46.3
4.825
5.800
alu
alu
rynnowa
a

5190
25,1
7585
2 200
2 300
1450
47
4825
stal
rynnowa

PT&M - Autoryzowany Dystrybutor STAS w Polsce,
Łódź 91-364, ul. Zgierska 250/252,
tel./fax: (42) 658-10-97 | kom.: 662-853-241,
biuro@ptmtrade.pl | www.ptmtrade.pl
www.staspolska.com.pl

* Wymiary i masy są podane w przybliżeniu i mogą ulegać zmianie zależnie od wyposażenia pojazdu bez dodatkowych oświadczeń i dokumentów producenta. Wszystkie wymiary i wagi skontrolowano wg normy DIN 70020

