VLADYKA, s.r.o., Tovární 1112, CZ – 537 01 Chrudim
2-nápravový tandemový nízkoložný přívěsový podvalník

CHTP 11
Technická data:
celková hmotnost přívěsu
pohotovostní hmotnost cca.
nosnost cca.
ložná plocha
ložná výška v zat. stavu

10.900 kg
3.800 kg
7.100 kg
7.000 x 2.550 mm
880 mm

Technický popis:
Rám
svařená konstrukce z pevnostní oceli, tryskáno, podélníky I profil, příčníky s obvodovým
lemem U profil pro uložení fošen, v zadní části čep pro uložení nájezdů, zešikmení vzadu
Podpěry
1 ks vpředu plynule stavitelná, na zádi 2 ks přestavitelné po 30mm
Tažná oj
pro horní závěs, pevná, oko Ø 40 mm (Ø 50 mm), výška závěsu ………. mm
Nápravy
2x Gigant, brzda 300x100, samostavitelné brzdové páky
Pérování
mechanické Gigant,
Brzdová soustava
Wabco včetně ABS-EBS 2S/2M, park. brzda pružinové válce"TRISTOP"
Pneu a ráfky
4 ks jednomontáž 215/75-R17,5 Barum, 4ks ocelové 6,75 x 17,5
Blatníky
4ks plastový půloblouk černý stavitelný
Elektroinstalace
24V vodotěsná dle norem DIN, propoj 2x7 pólů
Osvětlení
2ks přední bílé , 6ks boční oranž. poziční světla, 2ks 7-mi komorová zadní, 2ks SPZ
včetně držáku SPZ, 2ks boční tykadla, typ Aspöck
Nástavba
podlaha fošny měkké dříví tl. 40mm, přední pevné čelo, 4 páry úchytných ok v lemu
Nájezdové rampy
1 pár ramp, nájezdový úhel 12°, ocelový rám z U profilů, podlaha fošny 40mm,
délka 2860 mm, šířka 600 mm, uložené na čepu s možností bočního posuvu, minimální
odstup ramp 400 mm, zvedané pomocí plynových vzpěr, zajištění v přepravní poloze
pomocí táhla a pojistky
Výbava
náhradní kolo v držáku ve tvaru koše pod ložnou plochou, bedna nářadí pod ložnou
plochou, boční zábrana proti podjetí, klíč na kola, 2ks zakládacích klínů, sada žárovek
Barva dle přání zákazníka
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Firma zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18793

VLADYKA, s.r.o., Tovární 1112, CZ – 537 01 Chrudim
Termín dodání:
8 – 12 týdnů po vyjasnění všech obchodních a technických detailů a po obdržení
zálohy.
S přátelským pozdravem
VLADYKA, s.r.o.
výhradní zastoupení firmy GOLDHOFER AG
Jaroslav Honzík
prodej vozidel a hliníkových ramp
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