Wywrotka wannowa Kögel do
transportu asfaltu

Czujnik temperatury
–– Łatwa konserwacja systemu
czujników temperatury przez
blaszane pokrywy
–– Prosta wymiana

Poprowadzenie przewodów
z zabezpieczeniem

Drukarka Bluetooth
(opcjonalna)

Wskaźnik temperatury

–– Czujniki temperatury

–– Śledzenie zlecenia

–– Przewód sterujący dachu
przesuwnego

–– Prowadzenie obowiązkowej
dokumentacji według prawnych
wytycznych

–– Wskazanie czterech pojedynczych punktów pomiarowych
–– Wskazanie średniej temperatury

Opcje wyposażenia wywrotki wannowej Kögel do transportu asfaltu
Burta otwierana wahadłowo

Wanna 24 m 3 / 27 m3

Skrzynia-wanna

Wersja 3-osiowa

Grubość dna 4 / 5 / 6 mm

Wersja 2-osiowa

Oś terenowa

Grubość ściany 3 / 4 / 5 mm

Elektryczna plandeka
skrzyni wywrotki (opcja)

Plandeka rolowana z pomostem obsługowym (opcja)

Składane zabezpieczenie
przeciwwjazdowe

–– Chroni transportowany materiał
przed wodą i/lub wychłodzeniem

–– Plandeka rolowana z przechylanym drążkiem poprzecznym,
obsługa za pomocą korby i
okrągłego wału nawijającego

–– Dzięki składanemu zabezpieczeniu przeciwwjazdowemu
przystosowanie do załadunku
rozściełacza do asfaltu

–– Możliwość zamocowania
skrzynki narzędziowej, kanistra
z wodą i/lub gaśnicy, w sposób
niezajmujący miejsca

–– Znacznie mniejsze
zanieczyszczenie asfaltem

–– Idealnie nadaje się do
współpracy z rozściełaczami
asfaltu

Krzywki zamykające

Przejrzysta obsługa

–– Wytrzymałe, solidne
wykonanie

–– Rozmieszczenie elementów
obsługowych z myślą
o użytkowniku

–– Optymalne zabezpieczenie
ładunku: Ochrona przed utratą
ładunku i zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
–– Łatwa obsługa z ziemi dzięki
zdalnemu sterowaniu radiowemu
–– Poliuretan (opcja)

Zsyp
–– Zwis wanny przedłużony
o 170 mm
–– Bez konieczności doczepiania
dodatkowych zsypów

–– Wejście możliwe z prawej
lub lewej strony do wyboru
–– Plandeka silikonowa
(opcjonalna)

Długoletnia ochrona przed
korozją

Wysuwana drabinka
(opcjonalna)

–– Wysokiej jakości powłoka
kataforetyczna Nano Ceramic
plus na ramie i wannie
wywrotki

–– Wyciągana drabinka na
ścianie czołowej wywrotki
(w połączeniu z elektryczną
plandekę przesuwną)

–– Ocynkowana warstwa
wierzchnia blachy na
zamówienie może być
powlekana proszkowo we
wszystkich kolorach RAL

–– Bezpieczne wchodzenie
i schodzenie z wanny

–– Całkowicie chowające się
haki blokujące tylnej burty
–– Doskonała ochrona przed
zabrudzaniami i spadającymi
kamieniami

–– Moduł obsługowy do automatycznego opuszczania zapewnia
dobrą stabilność
–– Łatwo dostępne przyciski
sprężynowego hamulca
postojowego oraz złączy
diagnostycznych EBS
–– Smart-Board (opcja)
–– Wskaźnik temperatury
4x temperatura jednostkowa
1x temperatura średnia
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