
Posuvná podlaha KRAKER

Rok: 2016

Objem: 92 m3

Váha: 7.500 kg

Najeto: 0

Barva:

Cena:

Popis:

KRAKER CF-200s posuvnou podlahou Cargofloor 8 mm.Objem: 92 m3Váha: 7.500 kg

Výbava:

1ks nerezového otočných zámkových tyčí. Na každých dveřích. Horní příčník je vytočiteľný a na

přední straně osazen odstupové klínem.

Dělící stěna:Z 200mm širokých hliníkových dutých profilů svařené s jednou tahačů plachtou (1-vrstvá,

2200 g / m ?,L x d = 1800 x 3mm). Spodní vůle cca. 40mm. Na boku je osazen 3 mm hruhý pás ze

zesílenéhopolyesterového materiálu. (2-vrstvá, 3700 g / m?) Vpředu přes dveřní brzdu pridržena aby se

stěna během prázdné přepravy neposunula vzad.

Střecha:Rolovací plachta, kvalita 900 g / m? v požadované Farbe (s bílou reflexní páskou), vpravo na

vrchním příčníku osazena TIR-lišta.PVC-zesílení na fixní straně 650x13530 mm 1100 g / m2Navíjení

středové s klikou z podesty2 sponovacia popruhy v podélném směru pro přichycení / podepření

(sponovacia ráčna na vnější stěně předního čela)4 sponovacia popruhy s ruční ráčnou a zabudován

hliníkovou latí 100x25x2mm vlevoKoncové ukončení v komfortním provedení (Zick-Zack) na horním

příčníku a na dveřích. Ukončení na přední straně s gumamiPřevis rolovacích plachty vpředu cca.
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300mm, vlevo cca. 500mm, vzadu cca. 60mm4 zalomené "stavěcí" Vinklát z oceli (pozinkované)

Podpěry střešní plachty:4 x ocelové příčníky pozinkované,? 50 x 5.1 mm, otočné a vyjímatelné, pozice

vlevonahoru na příčníku poznamenáno (1. příčník přímo za předním čelem, 4. příčník přímo před

zadním horním příčníkem, 2. a 3. příčník dělí nástavbu na stejně velké ložné plochy, pasující pro velké

nakládací lžíce.

Ochrana proti korozi:Pozinkovaný podvozek (10 letá záruka proti korozi)Nápravy a podpěry su ochráněné s

KTLNástavba vybroušená a ve dvou vrstvách jednobarevně lakované a vypálené (5 letá záruka

stálosti)Ocelové disky ve Tovární stříbrnéBarva rolovací plachty dle přáníPlastové díly nelakovanéBez

popisu nástavby

Příslušenství:6x? -Plastové Blatník se zástěrou "Antispray"Plastová skříňka na nářadí montovaná vzadu

za nápravami vlevo, DxŠxV = 1000x500x500 mmVytahovací žebřík vzadu vpravo s úchytkou na zadním

portálem2 nerezové dveřní ZajišťovacíPneumatické zajišťování dveří, ovládací tlačitko před nápravami2

zajišťovací klíny s držáky montované na podpěráchPlachtová tyč s držákem před nápravami vlevoPlochý

zozváraný klín na překrytí na přední straně CF-desek / profilůBez Elektro, ABS a brzdových spirálových

kabelů

Obslužný balíček:Držák na koště a lopatu, vlevo před nápravamiVlnovcové manometr (? 70 mm) pro

kontrolu nakládkyVzduchová přípojka pro ofukovací pistoli2 dodatečné pracovní lampy ve výši

podpěrných nohou, namontované při podpěrných nohouŠiroký zadní lapač nečistotŽebřík s 11 schody k

použití v nakládacím prostoru

Hydraulické zařízení:Není součástí dodání

NADSTANDARDNÍ VYBAVENÍ SKLADOVÉHO VOZIDLA:INTRADISC + 22,5 "B9-22S CD - 9 tun s

ET 120 (SAF Off-road)6 x hliníkové disky ALCOARezervní kolo na ocelovém disku včetně

držákuPodlahová plachta s pneumatickým pohonem pojíždění plachty1300 kluzných ložisek (místo

sériových 800 ks)12-párů kotevních ok v podlaze2.skrinka na nářadíBoční stěna, čelo a zadní dveře z
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panelů 600/30 / 2,5 / 2,2Hliníkové opěrné nohy

Historie:
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