FLEXIBILNÍ LEHKÝ KONTEJNEROVÝ PODVOZEK

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Jednoduchá a pohodlná manipulace
díky nově vyvinutému, jednodílnému
přednímu výsuvu uloženému
na šesti ložiskách bez nákladné
mechaniky vyžadující opravy

Nejlehčí kontejnerový podvozek na
trhu umožňuje maximální hospodárnost. S minimální vlastní hmotností
od 4 250 kg (s individuálními
výbavami) lze dosáhnout užitečného
zatížení více než cca 36 520 kg

Optimální rozložení napětí díky
elipsovitému děrování lehké
konstrukce

Konzola propouštějící vzduch a
světlo je zapuštěná na chráněném
místě do předního výsuvu,
čímž se dosáhne výrazného
zvětšení prostoru u připojovacích
vedení pro tahač

Pro delší životnost je středový výsuv
(rozložitelný do čtyř různých pozic)
vybaven bezúdržbovým vedením na
speciálních kluzných plochách
z plastu a dvěma vysouvacími válci.
Záďový výsuv se chová podobně.
Lze jej rychle nastavit pomocí ruční
kliky do jedné z celkem sedmi
možných pozic

Trvalá ochrana proti korozi díky
nanokeramické technologii a vrstvě
KTL, která je následně opatřena
lakem vytvrzeným UV zářením
naneseným po celém rámu vozidla

JEDNODUŠE LEHKÁ, TROJNÁSOBNĚ POHYBLIVÁ

VAŠE PLUS – FLEXIBILITA ü

Sériově se modely Kögel Port 45 Triplex se zasunutým rámem hodí
pro přepravu kontejnerů ISO o rozměru 20 stop zarovnaných se zádí
	Pokud je záďový a středový výsuv vysunutý, pasují na něj dva kontejnery ISO o rozměru 20 stop nebo jeden kontejner
ISO o rozměru 30 stop nebo jeden kontejner Highcube o rozměru 40 stop nebo jeden kontejner Highcube o rozměru
45 stop s krátkým tunelem
Když jsou všechny tři výsuvy vysunuty, nebrání nic ani přepravě kontejneru Highcube Eurocorner o rozměru 45 stop
Odlehčené prvky individuální výbavy, jako jsou ráfky a vzduchojem z hliníku
pomáhají ještě dále snížit vlastní hmotnost základní výbavy a přinášejí tak ještě větší užitečné zatížení
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