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VZOROVÁ NABÍDKA 210179
třístranná sklápěcí ocelová nástavba na podvozek
FORD Transit 350 L3, rozvor 3954 mm, dlouhá
kabina, pohon zadní, 4x2

Charakteristika – lehký třístranný sklápěč pro přepravu sypkého i
paletového zboží.
Rozměry sklápěcí nástavby
Délka 2 850 mm,
ložná délka 2 780 mm,
šířka
2 200 mm,
ložná šířka 2 130 mm,
Hmotnost nástavby 660 kg.
Popis základních částí nástavby
1) Roznášecí rám
Roznášecí rám je pevně spojen s rámem podvozku. Roznášecí rám je řešen
jako ocelový svařenec s dostatečnou tuhostí a pevností. Pro stavbu
základního rámu jsou použity materiály s vhodnými mechanickými
vlastnostmi.
2) Sklápěcí most
Sklápěcí most je usazen na roznášecím rámu nástavby v kulových
uloženích. Sklápěcí most je řešen jako ocelový svařenec s dostatečnou
tuhostí a pevností. Pro stavbu základního rámu jsou použity materiály s
vhodnými mechanickými vlastnostmi. Podlaha plechová tl. 3mm.
3) Systém bočnic a zadního čela
Bočnice jsou v základním provedení vysoké 400 mm z hliníkových
profilů, hladké. Zadní čelo i bočnice jsou uloženy na spodních pantech.
Pro zavírání bočnic a zadního čela jsou použity vertikální uzávěry. Zadní
čelo lze používat i jako pendl. Otočné na horních pantech. Odjištění
zadního čela automatické sklápěcím mechanickým automatem.

© KOV Karoserie Velim s.r.o. Rev.:0

-1-

KOV Karoserie Velim s.r.o.
Sokolská 615, Velim 281 01
tel. 321 763 337, fax: 321 763 558
IČO : 04634977, DIČ : CZ04634977

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2008 a 14001:2004

4) hydraulický obvod
Hydraulický obvod je složen z integrovaného elektrohydraulického
agregátu,
který
je
sestaven
z elektrohydraulického
čerpadla
s mechanickým ovládáním, olejové nádrže a zpětného a pojistného ventilu.
V obvodu je dále teleskopický píst zajišťující dostatečný náklon sklápěcího
mostu a koncový elektrický spínač maximálního zdvihu s ocelovým
lankem. Vedení tlakového média je řešeno v tlakových hadicích.
5) Ovládání sklápění
Sklápění je řešeno pomocí dálkového ovladače na kabelu, vhodné při
visuelní kontrole sklápění, nebo odsypávání.
6) Povrchové úpravy
Všechny ocelové části nástavby jsou antikorozně ošetřeny pískováním a
práškovým lakováním. Bočnice hliníkové jsou eloxované.

Záruka : na práci i na materiál poskytujeme plnou záruku 24 měsíců.

Volitelná výbava:
 Zadní příčný držák zadního čela
 Sklopné bočnice podle horní i spodní osy
 Schránka pevná s výklopným víkem
 Výška bočnic a zadního čela
 PVC ochrana bočnic

Předpoklad nabídky
S vozidlem jsou dodány segmenty upínání nástavby aplikovatelné na
podvozek. Příprava elektro soustavy vozidla pro pohon sklápěče. Držák
rezervního kola.
Případná realizace se řídí všeobecnými prodejními a dodacími podmínkami
KOV Velim.

Pro cenovou nabídku kontaktujte:

za KOV Karoserie Velim

Tomáš Keil

tel. 724 924 566
obchodní oddělení
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