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Nabídka – návěs dle normy EN 12 642 XL

KÖGEL Cargo MAXX 1.110
Technické údaje:
Výška točnice tahače 1.100 – 1.150 mm
Celková hmotnost - 36.000/42.000 kg
Pohotovostní hmotnost v uvedené výbavě – cca. 6.000 kg
Celková délka / vnitřní délka - 13.950 / 13.620 mm
Celková šířka / vnitřní šířka - 2.550 / 2.480 mm
Vnitřní výška pod konstrukcí plachty - 2.770/2.770 mm
Vnitřní výška portálu - 2.680 mm

Výbava:
Svařovaný ocelový rám s příčnými nosníky. Deska s čepem návěsu 2“ podle DIN 74080 / ISO 337
třínápravový agregát zn. SAF Intradisc s kotouči o průměru 430mm, vzduchové odpružení se zdvihem 180mm
1. náprava zvedací, vzduchové odpružení s přizvedáváním k rampě
EBS (elektonický brzdný systém, zahrnuje funkci ABS), RSS, WABCO,
6x pneu 385/65 R 22,5 ET120 GOODYEAR
Držák pro 2 rezervy
čtvrtblatníky zamezující ostřiku vody při jízdě za mokra
plastová schrána na nářadí
2 ks zakládacích klínů
Podlaha – 30mm protiskluzová překližka, zatížitelnost testována na tlak 7.200 kg, ocelové boční dorazové lišty
13 párů kotevních úchytů + Vario Fix děrovaný boční rám pro uchycení kurtů
3 páry posuvných zalamovacích sloupků s kapsami na 8 řad latí
4x řada hliníkových bočních zástrčných latí
shrnovací střešní konstrukce se světlopropouštěcí střešní plachtou
boční shrnovací plachty 900g/m², vzadu vypínání ráčnou, vpředu vypínací pákou
tuhost nástavby dle normy EN 12642 XL
Přední čelo z hliníkových profilů z výškou po střešní konstrukci
zadní dvoukřídlá vrata se 2tyčemi (pákami) pro každé křídlo
ochrana zadní části rámu – ocelové dorazy
adapter box 1x15 a 2x7 pólů
oranžové reflexní štítky
barevné provedení – nástavba + boční plachty RAL dle přání klienta
rám galvanicky zinkovaný, barva RAL 9005 černá
certifikát CEMT + EN 12642XL
český technický průkaz

Cena bez DPH:

20.800,-Eur

Termín dodání - 4 – 5 týdnů v Německu, nebo CZ, Choceň + 500,-Eur (příplatek za dopravu)
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