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Děkujeme za Vaši poptávku. Níže si Vám dovolujeme předložit cenový a technický návrh.

Návěs sklápěcí NS136 29 m³

Technické parametry
Celková hmotnost
z toho
Pohotovostní hmotnost dle provedení cca
Výška točny
Celkové rozměry

Ložná plocha

Rozvor

točnice
nápravy

délka
šířka
výška
délka
šířka
objem

39 000 / 39 000 kg
15 000 / 15 000 kg
3 x 9 000 / 9 000 kg
7 640 kg
1 200 mm
10 050 mm
2 550 mm
2 985 mm
8 570 mm
2 330 mm
29 m³
1 410 + 1 310 mm

zaplachtování + 85 mm
Podvozky
vzduchem odpružené nápravové agregáty BPW, kotoučová brzda Ø 430 mm
zvedání / spouštění podlahy + ventil nastavení výsypné výšky
ano
Zvedací náprava
1. a 3. náprava zvedací (1 x ventil) - automatické zvedání + ze smart boardu
Pneumatiky
6 ks pneu 385/65 R 22,5" Barum BT 43
ET = 0
Disky
ocelové
Rám
ocelový, žárově zinkovaný, vyměnitelný závěsný čep JOST 2", dvourychlostní opěrné nohy, plastové celoblatníky s
gumovými zástěrkami - anti-spray
Zadní nárazník
ocelový sklopný
Boční zábrany
hliníkové
Karoserie 29 m³
celokovová vanová korba o objemu 29 m³, kyvné zadní čelo
podlaha
Hardox 6 mm
boky
Hardox 4 mm
zaplachtování do boku s obslužnou hliníkovou lávkou, 3 x krov + 3 x napínací řetěz
Instalace
dvouhadicová vzduchotlaká brzda vybavená automatickým zátěžovým regulátorem, parkovací a nouzová brzda s
pružinovými válci, elektronické měření nápravových tlaků s odečtem aktuálního naložení vozidla na displeji návěsu,
elektronické počítadlo kilometrů
ABS s EBS 2S/2M, zn. Wabco, infocentrum
EUROPOINT II
zadní svítilny integrované v nárazníku
elektrická instalace s bezšroubovými spoji, poziční svítilny s LED diodami, instalace bez svorkovnic s rychlospojkami
ASS3
El. připojení
elektrická zásuvka 1 x 15 pólů + 2 x 7
Brzdové připojení
2 ks spojkových hlavic (plnící a ovládací)
Hydraulika
Penta s bezešvým zvedákem, jednohadicový systém s provozním tlakem 16 Mpa
zásuvka ISO G 1" (samice)
Hydraulická koncovka
Výbava
2 ks zakládacích klínů
1 ks klíč na kola a sada žárovek
1 ks držák rezervy
1 ks rezerva

2. držák rezervy pro pneu se zálisem
schrána na nářadí
Barevné provedení
hlavní rám, nárazník, držáky
zvedák
korba
plachta
boční reflexní polepy
zadní reflexní polepy

ET 0
1 ks, umístěná pod lávkou
žárově zinkované
černá (standard od dodavatele)
9007 RAL
9006 RAL

Poznámky:
ventil nastavování výsypné výšky při sklápění (pro finišer) + úprava pro nájezd k finišeru
vypouštění vaků při sklápění,
blokování zvedání nápravy při sklápění
výřezy u háků zadního čela

POLEP "PANAV"
žlutá
žlutá

