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LT-131 przyczepa
350x190cm,
kablowa, do
przewozu bębna z
kablem,
światłowodu,
drutu, pompa
spalinowa,
siłowniki, DMC
3500kg
Cena brutto

82 550 zł

Cena netto

67 114 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
DANE TECHNICZNE
Wymiary ramy: 350x190cm
Wymiar bębna: fi 300cm x 160cm szerokość
Średnica rury: 80mm
Dopuszczalna masa całkowita przyczepy: (DMC) 3500kg
Liczba osi: 2 osie hamowane po 1800kg renomowanej firmy KNOTT/AL-KO
WYPOSAŻENIE
- osie typu Neidhartd na bazie wałków skrętnych niemieckiej firmy KNOTT o nośności 1800 kg
- koła bezdętkowe w rozmiarze 195R14C
- koło zapasowe
- urządzenie najazdowe 3500kg KNOTT z zaczepem kulowym
- dyszel o stałej wysokości sprzęgu około 45cm od ziemi firmy KNOTT z zaczepem kulowym do 3,5T
- hamulec ręczny postojowy
- konstrukcja ramy wykonana z profili zamkniętych stalowych, spawana i cynkowana ogniowo
- 2 podpory stabilizujące typu TTL kwadrat z tyłu przyczepy z przekładnia kątową
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- stojak na bęben wciągany dwoma siłownikami hydraulicznymi, sterowanymi pompą automatyczną
- mocowania w ramie pod pompę hydrauliczną i agregat spalinowy
- 2 siłowniki hydrauliczne
- agregat spalinowy
- pompa hydrauliczna
- stojak cynkowany ogniowo z zamkami zabezpieczającymi
- stojak z wciągarką ręczną do docisku bębna
- rolki do odwijania bębna fi 170mm, sterowanie z pompy
- koło manewrowe 500kg z przodu
- oświetlenie obrysowe diodowe
- kliny pod koła 2szt
- tablice odznaczające z tyłu
- tylna belka wyjmowana, odchylana na czas załadunku
- stojak przystosowany pod bęben o średnicy do 300cm oraz szerokości do 160cm
- nadkola metalowe z osłonami przeciwbłotnymi
- wszystkie połączenia lamp lutowane
- skrzynka narzędziowa plastikowa 40l
OPCJE DODATKOWO PŁATNE
- koło zapasowe
- zaczep oczkowy
- inna średnica rury podtrzymującej bęben
- cynkowanie rury podtrzymującej bęben
- dodatkowe 2 podpory stabilizujące typu TTL kwadrat z przodu przyczepy
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