NACZEPA WYWROTKA ALUMINIOWA Z KLAPO-DRZWIAMI

Sprawdzona w wielu testach konstrukcja. Skrzynia ladunkowa wykonana z paneli aluminiowych o
podwyzszonej odpornosci na scieranie, rama wykonana ze stali o wysokiej wytrzymalosci konstrukcyjnej
oraz niezawodne osie MEGA w wersji tarczowej lub bebnowej. Zamkniecie tylne - klapo-drzwi. Pojemnosc
od 35 do 60 m3.
RAMA WYWROTKI

wykonana ze stali o wysokiej wytrzymalosci konstrukcyjnej
pokryta wysokiej klasy lakierami
PODWOZIE WYWROTKI

3 osie bebnowe lub tarczowe MEGA, SAF, BPW, MERCEDES - wykonane z typowych czesci
dostepnych w Europie
dwuzakresowe nogi podporowe JOST, SAF
plyta sprzegu z 2" sworzniem krolewskim JOST, SAF
boczne zabezpieczenia przeciwwjazdowe - zgodne z ECE (Regulamin EKG 73)
6 pelnych blotnikow, tylne blotniki z fartuchami przeciwblotnymi
zderzak tylny - zgodny z ECE (Regulaminy EKG 42 i 58)
kola - felgi stalowe - opony 385/65R22,5
kosz na 2 kola zapasowe
zawieszenie pneumatyczne - z manometrem do kontroli cisnienia
pierwsza os podnoszona ILAS - recznie lub automatycznie
zawor poziomowania do rampy COLAS
UKLAD HAMULCOWY WYWROTKI

uklad zgodny z ECE (Regulamin EKG 13)
uklad EBS zgodny z ADR
bebnowy lub tarczowy z systemem antyblokujacym EBS HALDEX, KNORR lub WABCO
automatyczna regulacja hamulcow
SKRZYNIA LADUNKOWA WYWROTKI

wykonana z profili aluminiowych o duzej odpornosci na scieranie
podloga wykonana z blachy o grubosci 7 mm
pokryta wysokiej klasy lakierami - wg palety RAL
tylne zamkniecie - klapo-drzwi
podest na scianie przedniej
plandeka zwijana - w dowolnym kolorze wg wzornika
logo MEGA
podgrzewana podloga
blokada skrzyni ladunkowej HYFIX
konturowa tasma odblaskowa na burtach i tylnej klapie - 3M - zgodnie z ECE (Regulamin EKG 104)
opcjonalnie - sciany boczne wylozone blachami w celu podwyzszenia odpornosci na zuzycie

INSTALACJA ELEKTRYCZNA WYWROTKI

zgodna z ECE (Regulamin EKG 48)
24V
oswietlenie kompletne ASPOCK - VIGNAL - RUBBOLITE - HELLA
2 gniazda przylaczeniowe oraz gniazdo ABS/EBS
sygnal ostrzegawczy cofania
POZOSTALE WYPOSAZENIE STANDARDOWE

silownik hydrauliczny PENTA, HYVA lub BINOTTO - z odbojnikiem
2 kliny z mocowaniem
skrzynka narzedziowa z zamkiem
pojemnik na wode z kranem i mydelniczka
trojkat ostrzegawczy
klucz do kol - z przetyczka
hak holowniczy
WYPOSAZENIE NIESTANDARDOWE - NA ZYCZENIE

szyber zbozowy
reklama wg uzgodnionego wzoru
inne wyposazenie wg ustalen
Szczegolowych informacji udziela
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