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Nabídka Kögel
mrazírenský návěs FRC, ATP - KÖGEL Cool PF
Technické  údaje:
Výška  točnice  tahače  1.100  – 1.150 mm
Celková  hmotnost  - 36.000/39.000 kg
Pohotovostní  hmotnost v uvedené  výbavě  – cca. 8.800 kg
Celková  délka  /  vnitřní  délka  - 13.600 / 13.315 mm
Celková  šířka  /  vnitřní  šířka  - 2.600 / 2.460 mm
Vnitřní  výška  - 2.720 mm
Tloušťka  stěn  - 65mm
Tloušťka  střechy  – 85mm

Výbava:
Svařovaný  ocelový  rám  integrovaný  na  spodní  straně  návěsu.  Deska  s  čepem  návěsu 2“  podle  DIN 74080 / ISO 337
Nápravy    zn. SAF Intradisc s kotouči  o  průměru  430mm,  vzduchové  odpružení  se  zdvihem  180mm
1.  náprava  zvedací, automatické  +  mechanické  ovládání
EBS  (elektonický  brzdný  systém,  zahrnuje  funkci  ABS),  RSS,  WABCO,  
6x pneu 385/65 R 22,5 ET120 + rezerva
Držák  pro 2 rezervy
čtvrtblatníky  zamezující  ostřiku  vody  při  jízdě  za  mokra + antispray  ochrana  (lišta)
schrána  na  36  europalet + plastová  schrána  na  nářadí
1  řada  zapuštěná  ukotvovací  lišta  ve  výšce  850mm  od  podlahy  
2  ks  zakládacích  klínů
Izolovaná  podlaha o  tloušťce  125mm s hliníkovou  podlahou,  se  sníženými  emisemi  hluku
boční  hliníkové  ochranné  dorazové  lišty 200mm
nástavba  z panelů  na  povrchu  ocel.  plech  0,6mm,  přední  čelo  vyztužené  pro  montáž  chladírenského  agregátu
tuhost  nástavby  dle  normy  EN  12642 XL
portál  z ušlechtilé  oceli  s 3 páry  pantů s gumovou ochranou
zadní  dvoukřídlá  vrata  s těsněním  z EPDM,  otevíratelné  o  270st.,  tloušťka  85mm  
ochrana  zadní  části  rámu  – 2páry  dorazy,    najížděcí  kolečka a  2  páry  gumové  dorazy,  nástupní  výsuvný  žebřík
adapter box 1x15 a 2x7 pólů
oranžové  reflexní  štítky a  reflexní obrysový  polep
chladírenský  agregát  CARRIER VECTOR 1350 diesel-elektro
zapisovač  teplot Datacold 250T
palivová  plastová  nádrž  250lt  s uzamykatelným  víkem
rám  galvanicky  zinkovaný,  barva  RAL  9005  černá,  nástavba  bílá
certifikát  CEMT  + EN 12642XL (VDI 2700) + ATP
český  technický  průkaz

Cena bez DPH:

48.500,-Eur

Za  příplatek  3.000,-Eur etážová  mezipodlaha  s 22  Al  nosníky
Termín a  místo  dodání   - 6.-7týdnů  od  objednání,  v Praze
Záruka  – 24  měsíců,  agregát  a  nápravy  12měsíců  dále  dle  výrobce
Kontakt: Václav  Ožana  – 725 338 273, Miloš  Miloš – 607 530 061
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