
 

 

Profi Liner HD – Flat-Bed 
Type: SDP 27 eLCVBX10-SW 

 

 
 
 

 
 

 טון 04משקל כולל:   )במרכז( 'x 40' ,2 x 20' ,1 x 20 1עם מנעולי הצמדה להובלת מכולות:  שטוח להובלה כלליתנתמך 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 ומשקלים עבור מפרט סטנדרטי(מידות ) 

 

 :כניט פירוט 

 אביזרים:

 סון רישיונותמתקן לאח -

 ווי קשירה בכל צד 81 -

 )"טבעות נגמ"ש( טבעות קשירה בכל צד 1 -

 בכל צד של הקיר הקדמי 3מאחור,  2בכל צד,  81הטיית כבל:  פטריות -

 מאחור 2 ,צדבכל  3הכנה לכננות:  -

 עמודים נשלפים בכל צד 1 -קנים למת -

 מתקן לאכסון עמודי צד -

 מ"מ x 490 x 450 650מידות:  ,רגיל ארגז כלים -

 סולם אחורי מתקפל -

 סדי עצירה -

 ת לקורות רוחב;מרותכו Tשלדת קורות 

 מחובר באמצעות ברגים;( Jost) "2פין ריתום 
 גני צד )בהתאם לתקינה האירופאית(הגנה תת רכבית מאחור ומ

 מ"מ 8244קיר קדמי בגובה 

 במרכז(טון  34עד ) 'x 40' ,2 x 20' ,1 x 20 1: מנעולי הצמדה עבור מכולות

 טון  x 82 2, עומס של (Jost) ות מכאניתרגלי חניה מופעל 2

 (; סרן ראשון מתרומם;מ"מ 034) ( עם מתלה אוויר ובלמי דיסקBPWסרנים )

 הרמת/הורדהל ידני שסתוםו אוטומטיתהפעלה 

 ; גלגל חילופי עם מתקןx 385/65 R 22.5 6צמיגים:  

 אופציות:

- ECAS – מתלה אוויר מבוקר מחשב 

- DWC –  של בסיס גלגלים לצמצום בלאי צמיגיםמערכת אוטומטית לבקרה 

- Smart Board – לוח שליטה במתלה אוויר 

 סרן אחורי מהוגה -

 רצפת עץ קשיח -

 הכנה לגנראטור -

 (Alcoaגלגלי אלומיניום ) -

 מ"מ x 500 x 480 1030מידות:  ,גדול ארגז כלים -

- ADR EXII – עמידה בתקן להובלת חומרים מסוכנים 

 מתקנים לשלטי חומ"ס -

 מתקנים למטפי כיבוי אש -

 שטיפת ידייםמיכל מים ל -

 רי הסרנים(ואחתוח )מפארגז קרשים  -

 צבע לא סטנדרטי -

 מגני בוץ, מיגון בפני התזה )בהתאם לתקינה האירופאית(

 רצפה בנויה ממשטחי פלדה

 בהתאם לתקינה האירופאית הכוללת בקרת יציבות; (Wabco) מערכת בלימה

 עם מחבר למחשב אבחון תקלות EBSבלם חניה מופעל קפיץ; מערכת 

 פינים;  85וולט עם שקע  20מערכת תאורה 

 בעלי זרוע גומי; LED; שני פנסי רוחב (Hella) פנסים אחוריים רב תפקודיים

 LEDתאורה היקפית בעלת נורות 

 חיזוק פני שטח בכדוריות פלדה;ניקוי וחלקי הפלדה עוברים טיפול ל
 ציפוי שלדה באמצעות אלקטרוליזה;

 ;וציפוי חיצוני באיכות גבוהה KTLצביעה באמצעות אבקה 
 ם סטנדרטיים: כחול, שחור, לבןצבעי

 

 :יםנתונים טכני

SDP 27 eLCVBX10-SW :דגם 

 :ריתוםומס מותר על פין ע ק"ג 86,444

 ק"ג 21,444  טכני:
 :עומס מותר על הסרנים גק" 20,444  חוקי:

 ק"ג 03,444  טכני:
 :תרמשקל כללי מו גק" 04,444  חוקי:

 משקל עצמי: ק"ג 6,154 -כ
 ק"ג 33,234  טכני:
 משקל להעמסה: גק" 36,234  חוקי:

 מרווח בין הסרנים: מ"מ 8,384/  8,384

 גובה צלחת/פין ריתום במצב לא עמוס: מ"מ 8,344

 גובה צוואר שלדה: מ"מ 225

 מרחק מפין גרירה לקצה אחורי: מ"מ 88,444

2,014 x 82,044 מידות משטח העמסה: מ"מ 

 

81.45 


