CHASSIS PORTA-CONTENTORES FLEXÍVEL DE PESO REDUZIDO

KÖGEL PORT 45 TRIPLEX

Manuseamento simples e cómodo
graças a uma extensão dianteira
inteiriça desenvolvida de raiz,
apoiada em seis rolamentos de
esferas sem mecanismos complexos e suscetíveis a avarias

O chassis porta-contentores mais leve do
mercado proporciona uma rentabilidade
máxima. Com um peso próprio reduzido
a partir de 4250 kg (com equipamento
personalizado), oferece uma carga útil
superior a cerca de 36.520 kg

Distribuição ideal de tensões graças
à perfuração elipsoide de redução
do peso

A consola com as ligações pneumáticas
e das luzes está protegida numa área
rebaixada da extensão dianteira,
aumentando significativamente o
espaço livre para os cabos e tubos de
ligação em relação ao veículo trator

Para uma vida útil mais prolongada,
a secção de extensão central (quatro
posições de extensão diferentes) dispõe
de uma guia de baixa manutenção sobre
elementos deslizantes em plástico
e dois rolos de extração. O mesmo
acontece com a extensão traseira.
Esta pode ser ajustada rapidamente
com a manivela para uma das sete
posições possíveis

Proteção duradoura contra a
corrosão graças à nanotecnologia
com partículas de cerâmica e ao
revestimento KTL com posterior
pintura UV de todo o chassis do
veículo

SIMPLES E LEVE, COM AJUSTE TRIPLO

AS VANTAGENS PARA SI – FLEXIBILIDADE ü

De série e com o quadro recolhido, o Kögel Port 45 Triplex é adequado
para o transporte de um contentor ISO de 20 pés encostado atrás
	Com as secções central e traseira estendidas, cabem dois contentores ISO de 20 pés ou um contentor ISO de 30 pés
ou um contentor HighCube de 40 pés ou um contentor HighCube de 45 pés com short tunnel
Com todas as três secções estendidas, torna-se possível transportar contentores HighCube Eurocorner de 45 pés
	Equipamentos individuais redutores do peso como jantes e reservatórios pneumáticos em alumínio podem reduzir ainda
mais o peso em vazio da versão com equipamento básico, oferecendo uma carga útil ainda maior
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