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 מידות ומשקלים
 

 מ"מ 12,000  אורך פלטפורמת העמסה:
 מ"מ 9,000פתיחה כפולה      פתיחה:

 מ"מ 21,000 אורך פלטפורמת העמסה פתוחה:
 מ"מ 4,280    אורך גוזנק:

 מ"מ 3,200  טווח תנועת גוזנק אחורי:
 מ"מ 1,450  מישי )לא עמוס(:גובה גלגל ח

 מ"מ 950  :גובה פלטפורמת העמסה

 מ"מ 50/+50-   מתלים הידראוליים:
 מ"מ 1,360    מרחק סרנים:

  מ"מ 3000  סה:רוחב פלטפורמת העמ
 טון 72    נים על הסרמשקל  
 באישור משרד התחבורה טון  22   :5על גלגל משקל  

GVW ** (משקל כולל:)   טון 94 

 ק"ג 26,000  :לדה משוערך השמשקל 
 טון   68   מורשה :מטען משקל 

  טון 100  קמ"ש: 10-משקל מטען טכני ב
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 מפרט טכני
   גוזנק

 טון 45גוזנק הידראולי קיבולת טכנית 
 לסדר מ"מ 4280 אורך

 מ"מ 1450 גובה חיבור
 6X4   8X4      משאית תואמת

 
  פלטפורמת העמסה

   S690 QLורמת העמסה בודדת או כפולה נפתחת )אופציונאלי( מפלדהפלטפ
מ"מ, נעילת פתיחה פניאומטית, שלדת ארגז מפלדה גמישה.  33000מ"מ =  9000+  10700+  13500באורך 

  קווי הולכה בקורות חיצוניות מותאמים אוטומטית לאורך ההעמסה

 AEEפתיחה הידראולית קלה 

 כיסוי הפלטפורמה בעץ בוק
 

   סרנים והיגוי
 טון 12קיבולת  SAFיח' סרן קשיח  1יחידות סרני פיקוד,  6

 טון  12ניתן גם להרכיב סרנים טרקיים קיבולת 
 סרנים אחד קבוע, 

 הולנד  Tridecהידרולי היגוי  6

 מלאים אופציה לסרני היגוי
 סרני הרמה הידראוליים  1+2+3סרנים 

   תלים הידראולייםמ
          סרני היגוי -כל הסרנים 

 
   TRIDEC TRITONIC IIאפשרות הרמה והורדה ע"י שלט אלחוטי  

 TRIDEC TRITONIC IIשלט אלחוטי להיגוי ידני 

 TRIDEC TRITONIC IIשלט אלחוטי ליישור אוטומטי של כל הסרנים 

 TRIDEC TRITONIC IIשלט אלחוטי ליישור גובה אוטומטי של המתלים 

 ().הולנד  Tridecתוכננו ויוצרו ע"י  יכל מערכות המתלים, השלטים וההיגוי ההידראול

 

 מערכת בלמים

 כוללת תוכנת יציבות EC  -    WANCO EBS+RSSמערכת בלימה בתקן 

 

 צמיגים וחישוקים

245/70R 17.5 PIRELLI; Load index 141 / 143 J 

 6.75/17.5חישוקי פלדה 

 

 תאורה

24V 50 בהתאם לתקן EC קדימה ומ וכן לתקן ישראלי, מנורות לד בצדדים  

 X 1 15שקע חשמל 

 נורות בלימה  4

 רפלקטור משולש

 מורכבת על מחזיק הצ'קלק

 לוחות סימון עומס יתר מצוידים בנורות לד  4

 נורות לד לעבודה על הפלטפורמה 2

 ECמדבקות מחזירי אור בהתאם לתקן 
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 גימור

 דני וניקוי מינרלי עדין של המשטחיםניקוי חול י

 מיקרון וייבוש בתנור 200פריימר אפוקסי מינימום  

 שעות ייצוב 14מעלות,  80-מיקרון , ייבוש ב 80מינימום  2Kצבע אקרילי  

  

 מבנה פלדה 

 S690QL / S355J2+N / S355MC (690 MPa / 355 MPa)מבנה פלדה גמישה באיכות  

  
  רמפות ורגלי תמיכה

 הצדדים 2-ות בהפעלה הידראולית, גלישה ידנית לרמפ
 מ"מ 800רוחב   Xמ"מ  3000אורך  

 רמפות ניתנות לפירוק 
 טון 24טון קיבולת דינמית  50רגלי תמיכה קיבולת סטטית  
 רגלי תמיכה בהפעלה ידנית תחת הפגוש האחורי 2 

 
 

 אביזרים כלולים
 משטח פלדה קבוע

 על הגוזנק לוחות צד אלומיניום ניתנים להסרה
 להסרה על הגוזנקאחורי ניתן לוח אלומיניום 

 גלגל ספייר קומפלט עם מחזיק
 יחידות בולמים 2

 כיבוי אש ארגז
 " ומוט היגוי3.5קינג פין  

 לוח פיקוד על הגוזנק
 נורות בקרה על הגוזנק

 (LC 12000 daN)גלוון חם עמוק זוגות טבעות תפיסה  10 

 מ"מ 300+ 300לוון חם עמוק +גלהרחבה זוגות רגלי תמיכה  12 
 מגן בוץ ממותג מתחת הפגוש האחורי

 ספריי-ני אנטימג
 
 

 
 

 מחיר יחידה:  ............................. יורו + מע"מ, בישראל 
 
 
 
 

 קיבולת טכנית: אין בכך אישור כי ניתן לקבל היתר למשקל זה.  *** 

   מהירות הנסיעה ול ןקיבולת משקל טכנית עשויה לעלות או לרדת בהתאם למטע

 


