PODVALNÍKOVÝ NÁVĚS
NP050L

NP050L – podvalníkový návěs
TECHNICKÉ PARAMETRY
Celková hmotnost

48 000 / 50 000 kg*

Výška točnice

1 250, 1 300 nebo 1 350 mm

Pneumatiky

Hydraulický okruh

235/75 R 17,5"

Možnost napájení hydraulického systému:
- z tažného vozidla

Dvojmontáž, ocelové disky

Délka ložné plochy

12 300 mm

Šířka ložné plochy

2 550 mm

Rám

Výška ložné plochy

975 mm**

Ocelová žebřinová konstrukce

Horní část ložné plochy - délka

3 140 mm

Celotryskaný

Instalace

Základní nátěr + dvoukomponentní krycí lak

Provozní a nouzová brzda dle EHK 13.11

Vyměnitelný závěsný čep JOST 2"

Výrobce brzdového systému:

Spodní část ložné plochy - délka

7 030 + 1 200 mm

Délka najížděcích ramp

4 140 mm

Šířka najížděcích ramp

700 mm

- elektro-hydraulický agregát na návěsu
Ruční nouzové čerpadlo

Dvourychlostní opěrné nohy

WABCO

* Při max. rychlosti 70 km/h

Boční ocelové zábrany proti podjetí

HALDEX

** Výška spodní části ložné plochy

Plastové blatníky + antispray

EBS + Smartboard se záznamem průběhu jízdy a zatížení vozidla
Elektrická instalace bezšroubovými spoji zn. ASPÖCK

Podvozky

Podlaha

Zadní sdružené sedmikomorové svítilny

3x nápravové agregáty 11 t - SAF / BPW

Dřevěné desky tl. 50 mm

Poziční svítilny s LED diodami

Bubnová brzda

Kotvící oka v přední i zadní části

Instalace bez svorkovnic s rychlospojkami ASS3

Provozní a nouzová brzda dle EHK 13.11

Rampy

Elektrické připojení

Stavitelná výška podlahy

Hydraulicky sklápěné/zvedané nájezdové rampy - dvojdílné

Elektrická zásuvka 2 x 7 a 1 x 15 pólů

Vzduchové pérování

Konﬁgurace podvozků:

1. náprava - pevná či zvedací

Zajištění ramp v přepravní poloze

2. náprava - pevná

Základní část rampy s výdřevou

3. náprava - pevná či natáčená

NP050L – podvalníkový návěs
Brzdové připojení

Barevné provedení

Provedení:

2 ks spojkových hlavic (plnící a ovládací)

Karoserie a rám

Duomatic

Ocelové a šroubované díly
Nájezdové rampy

Výbava / opce
2 ks zakládací klín
1 – 2 ks držák rezervy pro kolo návěsu
1 – 2 ks rezerva návěsu
Rozšíření spodní části ložné plochy o 440 mm
Úložný prostor pro díly rozšíření ložné plochy
Bočnice 600 mm v horní části ložné plochy
Schrány na nářadí:
max. 3 ks schrán 800 mm bez rozšíření podlahy
max. 1 ks schrány 800 mm s rozšířením podlahy
1 ks klíč na kola a sada rezervních žárovek
1 ks maják LED oranžové barvy
Výstražná cedule
Maják + zásuvka v zadní části

dle RAL
zinkované
RAL / zinkované

