Box Liner
'Type: SDC 27 eL04
נתמך שלדי עם מנעולי הצמדה להובלת מכולות( 1 x 20' ,2 x 20' ,1 x 40' :במרכז)

נתונים טכניים:

חלוקת עומסים:

דגם:

'SDC 27 eL40
 26,222ק"ג

עומס מותר על פין ריתום:
עומס מותר על הסרנים:

טכני 00,222 :ק"ג
חוקי 00,222 :ק"ג

משקל כללי מותר:

טכני 03,222 :ק"ג
חוקי 02,222 :ק"ג
כ 0,422 -ק"ג

משקל עצמי:
משקל להעמסה:

טכני 39,242 :ק"ג
חוקי 31,242 :ק"ג

מרווח בין הסרנים:

 2,322 / 2,322מ"מ

גובה צלחת/פין ריתום במצב לא עמוס:
גובה צוואר שלדה:
מרחק מפין גרירה לקצה אחורי:

צורת
העמסה

משקל
כולל של
מכולות
(ק"ג)

עומס על פין
ריתום

עומס על הסרנים

משקל
כללי
(ק"ג)

(ק"ג)

()%

(ק"ג)

()%

'40

34,944

16,000

40

23,854

60

39,854

'2 X 20

2 X 17,472

16,000

40

23,854

60

39,854

'1 X 20
(במרכז)

1 X 17,472

8,424

38

13,958

62

22,382

( מידות ומשקלים עבור מפרט סטנדרטי )

 2,322מ"מ
 022מ"מ
 22,642מ"מ

פירוט טכני:
שלדת קורות  Iמרותכות לקורות רוחב; פין ריתום " 2מחובר באמצעות ברגים;

אופציות:

גובה צוואר שלדה  022מ"מ (כולל לוח תמיכה בצלחת ריתום);
הגנה תת רכבית מאחור ומגני צד (בהתאם לתקינה האירופאית)

  – ECASמתלה אוויר מבוקר מחשב – DWC -מערכת אוטומטית לבקרה של בסיס גלגלים לצמצום בלאי צמיגים

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

 – Smart Board -לוח שליטה במתלה אוויר

 0רגלי חניה מופעלות מכאנית ,עומס של  20 x 0טון

 -סרן אחורי מהוגה

סרנים עם מתלה אוויר ודיסקי בלם ( 032מ"מ); שסתום הרמת/הורדת סרן מתרומם

 – ADR: EXII, EXIII, FL, OX, AT -עמידה בתקן להובלת חומרים מסוכנים

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

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

מגני בוץ ,מיגון בפני התזה (בהתאם לתקינה האירופאית)

 ארגז כלים גדול ,מידות 1030 x 500 x 480 :מ"מ -משטח מעבר מלגזה למכולה במיקום מרכזי

מערכת בלימה בהתאם לתקינה האירופאית הכוללת בקרת יציבות;
בלם חניה מופעל קפיץ; מערכת  EBSעם מחבר למחשב אבחון תקלות
מערכת תאורה  00וולט עם שקע  21פינים;
פנסים אחוריים רב תפקודיים; שני פנסי רוחב  LEDבעלי זרוע גומי;
תאורה היקפית בעלת נורות LED
חלקי הפלדה עוברים טיפול לחיזוק פני שטח בכדוריות פלדה;
צביעה באמצעות אבקה  KTLוציפוי חיצוני באיכות גבוהה
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