Podvalník Low-Bed

Rok:

2016

Objem:
Váha:

13.000 kg / celková 48.000 kg

Najeto:

0

Barva:

červená / red

Cena:

75.000.- €

Popis:
3-nápravový roztahovací podvalník a hydralicky řiditelné 3 nápravyElektro-hydropohon pro sklápění
nájezdů a roztahování.
Technické údaje:Výška točnice 1.300 mmRozvor 8.405 mmCelková délka (ve staženém stavu) 13.190
mmDélka zvýšené ložné plochy (nahoře) 3.950 mmDélka ložné plochy 9.240 + 6.000 mm
roztahovacíVýška ložné plochy od země 890 mmCelková šířka 2.550 mmDélka mezi-plošiny při
roztažení 300 mm
Hmotnosti:Pohotovostní hmotnost 13.000 kg ± 3%Technické zatížení točnice 18.000 kg
Výbava:
Rám z ušlechtilé oceli ST52-3
Elektrika:24V elektrika s 2x7 + 1x15 pólovou zásuvkou podle nařízení EC 76/756 EEC
Obutí:12x 245/70 R 17.5 pneumatiky s ocelovým diskem
Nápravy a brzdy:SAF nápravy s bubnovými brzdami, technická kapacita zatížení 11 tun3 x hydralicky
řiditelné nápravyBrzdový systém Wabco EBS 4S / 2M, vzduchový systém s RSSParkovací brzda podle
nařízení EC 71/320 EEC
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Podlaha a rampy:Dřevěná podlaha s kostkovanou ocelovou deskou přes části pneumatik, 45 mmBoční se
rozšiřující 9x2 ks 300 mm galvanizované oceli (rozšíření postupně od 100 mm)2 ks, hydraulické skládací
rampy s hydraulickým posuvné a pozinkovaného ok 4,260 mm,Šířka :. 750 mm, výška v blízkosti pozice
3.665 mm, rampy úhel: 10 °, nosnost: 45 tun
Podpěry:Podpěrné odstavné manuálně ovládané nohy Jost 24 t VPŘEDUPodpěrné odstavné manuálně
ovládané nohy pro statické zatížení Jost 45 t VZADU
Prvky na uchycení nákladu:3x2 tažné oko s nosností 6 tun na horní plošině4x2 tažné oko s nosností 6 tun na
plošině8x2 3x2 tažné oko s nosností 6 tun po bocích
Ostatní:Cedule pro nadrozměrný nákladMaják oranžový vzadu
Barevné provedení:Rám RAL 3020 červenýPodpěry RAL 9005 červenýRampy RAL 3020 červený
Historie:
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