ELASTYCZNA NACZEPA KONTENEROWA O LEKKIEJ KONSTRUKCJI

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Łatwą i wygodną obsługę zapewnia
nowo opracowany, sześciokrotnie
ułożyskowany kulkowo, jednoczęściowy
mechanizm wysuwu przedniego,
bez pracochłonnej i wymagającej
napraw mechaniki

‚Wird getauscht

Konsola powietrze-światło jest
zabezpieczona i wpuszczona
w mechanizm wysuwu przedniego,
dzięki czemu znacznie zwiększa się
wolna przestrzeń w obrębie przewodów
przyłączeniowych do ciągnika

Najlżejsza naczepa kontenerowa na rynku
zapewnia maksymalną oszczędność.
Dzięki mniejszej masie od 4250 kg
(z wyposażeniem indywidualnym)
możliwa ładowność to ponad
ok. 36 520 kg

Optymalne rozłożenie naprężeń dzięki
perforacjom w kształcie elipsy
zastosowanym w lekkiej konstrukcji

‚Wird getauscht

Dłuższą żywotność mechanizmu wysuwu
środkowego naczepy (który można wyciągać
do czterech różnych położeń) zapewnia
praktycznie niewymagająca konserwacji prowadnica, osadzona na specjalnych ślizgach
z tworzywa sztucznego i dwóch rolkach
wysuwu. Podobne zastosowanie ma mechanizm wysuwu tylnego. Można go szybko
ustawić za pomocą korby ręcznej w jednej
z łącznie siedmiu dostępnych pozycji

Trwała ochrona przed korozją dzięki
technologii nanoceramicznej oraz
powłoce KTL pokrytej dodatkowo
lakierem UV na całej ramie pojazdu

WYLATKOWO LEKKA, POTRÓJNIE ELASTYCZNA

TWOJA KORZYŚĆ – ELASTYCZNE ZASTOSOWANIE ü

Naczepa Port 45 Triplex nadaje się przy wsuniętej ramie
do transportu mierzących 20 stóp kontenerów ISO ustawionych w jednej płaszczyźnie z tylną krawędzią naczepy
	Gdy mechanizm wysuwu tylny i środkowy są wysunięte, pasują wówczas dwa kontenery ISO o wymiarze 20 stóp lub
jeden kontener ISO o wymiarze 30 stóp lub jeden kontener typu Highcube o wymiarze 40 stóp lub jeden kontener
typu Highcube o wymiarze 45 stóp z układem Short Tunnel
	Gdy wysunięte są wszystkie trzy mechanizmy wysuwu, możliwy jest transport kontenera Eurocorner Highcube
o wymiarze 45 stóp
	Lekkie indywidualne wyposażenie, takie jak aluminiowe felgi i akumulatory powietrza i niewielka masa własna
w wyposażeniu podstawowym zapewniają jeszcze większą ładowność
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