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 מידות ומשקלים

 12.200מ"מ עד  9,500  אורך פלטפורמת העמסה:

 מ"מ 4,100    אורך גוזנק:

 מ"מ 2,380   תנועת גוזנק אחורי:

 מ"מ 1,450    :5גובה גלגל 

   מ"מ 950  עמוסה(:לא גובה פלטפורמת העמסה )

 לצבע צהוב פציה או מ"מ: 6000נפתחת +פלטפורמה בודדת 

 מ"מ 50/ + 50-   מתלים הידראוליים:

 מ"מ 1,360    מרחק סרנים:

  מ"מ  3,000  סה:רוחב פלטפורמת העמ

 ק"ג 36000   משקל על הסרנים

 לפי אישור משרד התחבורה   ק"ג 22000   5משקל על גלגל 

GVW  :** )ק"ג 58000   )משקל כולל   

 גק" 11000  :ערךמשו-משקל השלדה

     ק"ג  47000    משקל מטען **:

      ק"ג  65000 קמ"ש ***: 30-משקל מטען טכני ב
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 טכני מפרט 

 גוזנק קבוע

 מ"מ 4100 אורך הגוזנק:

 4X2   6X4משאית תואמת:  

 מ"מ 600קירות צד אלומיניום מתפרקים ומתקפלים  2

 קיר אחורי מתפרק אלומיניום

 מ"מ 600 משטח פלדה בגובה

 גוזנק מכוסה בפח מרוג   

 (LC 4000 daN)זוגות טבעות תפיסה  2

 

  פלטפורמת העמסה:

 מ"מ, 8750באורך   Tשלדת  שלדת ארגז בודדת מפלדה גמישה,

 מ"מ וכיסוי פח מרוג לחלק העליון של הצמיגים 60כיסויי צד בקורות בוק בעובי 

 (LC 12000 daN)זוגות טבעות תפיסה בגילוון חם עמוק  7

 מ"מ 300בגילוון חם עמוק להרחבה רגליים  יחידות 16

 

 רן היגוי:ס

  טון 12בולת גרמניה נוקשים קי  SAFיחידות סרני  3

 סרן ראשון מתרומם

  מתלי אוויר

 לצבוע צהוב (אופציה )  טון 12** אפשרות לסרנים טורקיים קיבולת   

 צהוב (אופציה )לצבוע     הולנד    TRIDECתוצרת           מערכת היגוי הידראולי

  מערכת בלמים:

  EU    -    WABCOדו קווית בהתאם לתקן    EBS מערכת בלימה 

 מיקום ידיות בצד שמאל 

 4s 2m  מערכת בלימה  

 

 צמיגים וחישוקים: 

 245/70R 17.5 PIRELLI  / CONTINENTAL  

Load index 141 / 143  6.75/17.5, חישוקי פלדה 

 

 תאורה: 

  24V בהתאם לתקן ECנורות לד זנבקדימהומ , מנורות לד בצדדים , 

 נורות לד לוחית רישוי משני הצדדים 

 יחידות נורות בלימה 2

 X 1 15שקע חשמל 

 רפלקטור משולש

 מורכבת על מחזיק הצ'קלק

 קיט רפלקטור לסמי טריילר

 ECמדבקות מחזירי אור בהתאם לתקן 

 

 

 



 

4 

 

 

 גימור:

 רלי עדין של המשטחיםניקוי חול ידני וניקוי מינ

 מיקרון וייבוש בתנור 200פריימר אפוקסי מינימום 

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

 

  מבנה פלדה:

 S355J2+N/S355 MC yield strength MPa, מבנה פלדה בגמישות גבוהה

 

  :רמפות ורגלי תמיכה

 טון דינמית 24ן סטטית, טו 50קיבות מכניות רגלי תמיכה 

 זוג רגלי תמיכה מתחת לפגוש

 מ"מ 750*  3000בודדת בהפעלה הידראולית  מגלשת העמסה

 גורר PTOשילטה ע"י יחידת כוח או 

 בפחאו מ מ" 60רמפות מצופות בעץ בוק בעובי 

 

 אביזרים:

 על הגוזנק  גלגל ספייר עם מחזיק 1

 תיבת מטף כיבוי אש

 תחת לגוזנקארגז כלים ניתן לנעילה מ

 ארגזי כלים ניתנים לנעילה מתחת לשלדה 2

 יחידות עוצר גלגל 2

 מיכל מים פלסטיק ומחזיק סבון

 " וידית היגוי3.5קינג פין 

 מתחת לפגוש האחורי  YALCINן בוץ ממותג מג

 Eספריי תקן -יריעת מגן אנטי

  כננת ידנית לרצועה או כבל זוגות 4

 

 

 

 ................................. יורו + מע"מ: ...SAFמחיר בישראל כולל סרני 
 

 : .................................... יורו + מע"מם טורקייםמחיר בישראל כולל סרני
 

 

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

    מהירות הנסיעהעשויה לעלות או לרדת בהתאם למטען ול

 


