Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
Cargo-

owa | SN 24 P 90 / 1.110

Dane techniczne

Dopuszczalne obc

a: ok. 11.000 kg
a: ok. 12.000 kg
u osi: ok. 24.000 kg (po 8.000 kg na o )
u osi: ok. 27.000 kg (po 9.000 kg na o )
kowity: ok. 35.000 kg
kowity: ok. 39.000 kg
enia bazowego: ok. 6.250 kg

kowity enia bazowego
o od czopa do rodka pierwszej osi: ok. 6.390 mm
(A1) Rozstaw osi: ok. 1.310 mm
(A2) Rozstaw osi: ok. 1.310 mm
(B) Rozstaw resorów: ok. 1.300 mm
(C) Rozstaw kó : ok. 2.040 mm
ugo
kowita: ok. 13.950 mm
(E) Szeroko
kowita: ok. 2.550 mm
ugo powierzchni adunkowej w wietle: ok. 13.620 mm
(F) Szeroko powierzchni adunkowej w wietle: ok. 2.480 mm
(G2) Szeroko powierzchni
u: ok. 2.460 mm
(H1) Wysoko
ad. mierzona w rodku wózka: ok. 1.200 mm
(H2)
ad. mierzona w rodku wózka: ok. 1.170 mm
(K) Wysoko
adunkowa w
wigarem zewn.: ok. 2.690 mm
(X1) Wysoko
gnika = S + P + K + T
(X2) Wysoko
adowanym = H1 + K + T
(X3) Wysoko
em osi w stan
adowanym = H2 + K + T
Regulowany stela plandeki: ok. -500 / +150 mm
(T) Wysoko szyny dachu: ok. 60 mm
(N) Przedni zwis (zgodnie z ISO 1726): ok. 1.685 mm
(N) Przedni promie zwisu (zgodnie z ISO 1726): ok. 2.040 mm
(O) Promie obrotu w ty (zgodnie z ISO 1726): ok. 2.300 mm
(P) Wysoko
em: ok. 90 mm
ad. wg ISO 1726: ok. 1.080 - 1.230 mm
k. wysoko
(S1) Nacz
ad. przy SKH: ok. 1.110 mm
ad hamulcowy zgodny z dyrektyw 71/320 EWG lub ECE R-13
Instalacja elektryczna zgodna z dyrektyw 76/756/EWG.
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Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
CargoRama
Regularna rama drabinowa wykonana z lekkie
odcinkowe 12 t, równomiernie
one na 4 metrach ponad
gu naczepy wg DIN 74080 / ISO 337.

enie
-calowym

Podwozie
ad jezdny Kögel Trax z hamulcami tarczowymi Ø 430 mm
Zawieszenie pneumatyczne ze skokiem 180 mm.

oczenia 120 mm.

Ogumienie pojazdu
Ogumienie 6 x 385/65 R 22,5; 160J (producent wg wyboru firmy Kögel).
boko
oczenia 120 mm (ET 120), do hamulców tarczowych i ogumienia 6 x R 22,5,
zamocowanie za pomoc
tek kó , rednica otworów ok. 26 mm.
trzne podwozia
Mechaniczne podpory naczepy z podpor wyrównawcz ,
uga prawostronna (patrz c
w kierunku jazdy).
otników z tworzywa sztucznego z tylnymi chlapaczami.
a z uchwytem.
B
ony przeciwwjazdowe zgodne z dyrektyw 89/297/EWG.
a zapasowego w formie kosza na 1 ko o zapasowe wraz z zestawem do mocowania, zamontowany
em osi.
S
ona podjazdowa ze stali, zgodna z dyrektyw 70/221/EWG.
ad hamulcowy / zawieszenie pneumatyczne
ad EBS 2S/2M z systemem stabilizacji jazdy
ABS/ALB), z przodu
gniazdo EBS (ISO 7638, bez przewodów

y hamowania
czeniem (ISO 1728) plus
adu pn

cze wtykowe ABS/EBS (ISO 7638, 5-/ lub 7
kowe).
Zawieszenie pneumatyczne z 1 zaworem podnoszenia i opuszczania, zamontowanym z lewej strony
c w kierunku jazdy).
St
adu hamulcowego (EN 286-2).
oga
oga przestrzeni adunkowej,
oga sklejkowa ok. 12 mm. czna grubo
owego 7.200 kg na o
zmniejszaj si o ok. 12 mm.
u

u nie, grubo ok. 30 mm, na
ogi ok. 42 mm
no
nia wymagania normy EN 283). Wysoko ci w wietle

Nadwozie
adanych po ok. 100 mm

ci

ciana przednia
ciana przednia 2000 mm
z aluminium i rubowo/nitowo z ram , 1 para zaczepów do mocowania adunków wg EN 12640

tymi

niami na listwy

.
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Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
CargoBurty

Dach
Stela dachu typu hamburskiego
adunku bocznego za pomoc wózka
owego,
one z poprzeczki przedniej/tylnej i 1 poprzeczki
u nych rodkowych z
g ej z plastikowymi zatyczkami
ynnie
ej, zewn
ny na 2 prz ach w cianach bocznych (po
onicy).
Odbojniki
1 para zderzaków stalowych 160

cowej ramy.

Plandeka
Plandeka z PCW dla dachu typu hamburskieg
dachem, podzielona
nych.
cie plandeki za pomoc pionowego paska wtykanego
Instalacja elektryczna / elektroniczna
Wspornik lamp z udarnego tworzywa s

wituj cym

ona podjazdowa.

Oszyldowanie
czowe
ce), zgodne z dyr
u, po lewej
i prawej stronie
ony podjazdowej.
Napis "KÖGEL" umieszczony wg naszych wytycznych
Tabliczka identyfikacyjna S 24 wg dyrektywy 76/114/EWG dla Polski jako kraju rejestracji (masy patrz "Dane
techniczne"). Nr zezwolenia PL 0199.
Kolorystyka
L KTL
(fosfatyzacja cynkowa i lakierowanie katodowe)
Wspornik lamp: srebro
Podpory naczepy: RAL 9005, czarny, lakier proszkowy
Osie: czarne
Felgi: srebrne

Widoczne powierzchnie ramy podwozia otrzymuj
RAL 9005.

w kolorze czarnym
powlekane proszkowo

ego

aluminium RAL 9006.
Dokumenty
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Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
CargoRejestracja
Cechy techniczne pojazdu s zgodne z polskimi przepisami rejestracyjnymi

Wszystkie dane wymiarowe i wagowe zgodne z StVZO §30 wzgl. norm DIN 70020.

Inne
b e z napisów na plandece lub nadwoziu
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