Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
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Dane techniczne

(A1) Rozstaw osi: ok. 1.310 mm
(A2) Rozstaw osi: ok. 1.310 mm
(B) Rozstaw resorów: ok. 1.300 mm

(E)
adunkowej w wietle: ok. 13.620 mm
(F) Szeroko powierzchni adunkowej w wietle: ok. 2.480 mm
(G2) Szeroko powierzchni a
u: ok. 2.460 mm
(H1) Wysoko
ad. mierzona w rodku wózka: ok. 1.200 mm
(H2) Wysoko
ad. mierzona w rodku wózka: ok. 1.170 mm
(K) Wy
wigarem zewn.: ok. 2.680 mm
(X1) Wysoko
gnika = S + P + K + T
(X2) Wysoko
adowanym = H1 + K + T
kowita
adowanym = H2 + K + T
(T) Wysoko szyny dachu: ok. 120 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 (uwaga
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

International Truck & Trailer Company Sp. z o.o., ul. Flisaków 1, 33www.itcpolska.pl, e-mail: itc@itcpolska.pl

!)

tel, fax (018) 441-84-94, 444-32-54
100 PLN, NIP 734-26-38-985

Karta danych technicznych dla kraju rejestracji POL
CargoRama
Re
Podwozie
Tr

owa | SNCS 24 P 90 / 1.110
one na 4 metrach ponad rodkiem.

ad jezdny Kögel Trax z hamulcami pneumatyczne ze skokiem 180 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).
2 par
otników z tworzywa sztucznego z tylnymi chlapaczami.
a z uchwytem.
ony przeciwwjazdowe zgodne z dyrektyw 89/297/EWG.
a zapasowego w formie
o zapasowe wraz z zestawem do mocowania, zamontowany
za zespo em osi.
ona podjazdowa ze stali, zgodna z dyrektyw 70/221/EWG.
ad hamulcowy / zawieszenie pneumatyczne
ad EBS 2S/2M z systemem stabilizacji jazdy RSS (zawiera
hamowania
ABS/ALB), z przodu dwie
czeniem (ISO 1728) plus
gniazdo EBS (ISO 7638, bez przewodów
trzne
gniazdo diagn
adu pneumatycznego. Uwaga: dla p
cze wtykowe ABS/EBS (ISO 7638, 5-/ lub 7
kowe).
Zawieszenie pneumatyczne z 1 zaworem podnoszenia i opuszczania, zamon
c w kierunku jazdy).
St
adu hamulcowego (EN 286-2).
oga
yt 30 mm, Skl
profile omega nad
no
nia wymagania normy EN 283).
oga fugowana z t u

nicami a ram
trzn ,
owego 7.200 kg na o

Nadwozie
adanych po ok. 100 mm
ce dla
(K) Wysoko
adunkowa w wietle 2.680 mm
uszczelki z odpornej
ce plandek boczn z
u po prawej stronie.

ci
wigni kierunkow
owe drzwi portalowe
o,
a uchylane a do plandeki bocznej i tam mocowane.
u grzechotka. Wysuwana drabinka

ciana przednia
czona ni
z aluminium i rubowo/nitowo z ram , 1 para zaczepów do mocowania adunków wg EN 12640.

tymi

.
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Burty
adanych cian bocznych 600 mm
tych ze
gaczami.
d klamer noskowych do mocowania plandeki, rozstaw klamer 400 mm (nadaje si
cia z prosto b
c link ).

.

Dach
u
czone rubowo ze cianami przedni i tyln , przy otwartej plandece bocznej nie
jest konieczne
onic. Dach odsuwany z unoszon do góry belk portalow , typ "KÖGEL Easy Move",
przesuwany do przodu, rozparcie 0, wysoko
konstrukcyjna ok. 120 mm, grubo
poprzeczki ok. 30 mm,
czenie p
ków. Plandeka
a o gramaturze 680g/m².
Odbojniki
1 para zderzaków stalowych 160

cowej ramy.

Plandeka
u na plandeka zabezpiecz
z link rozszerzaln do
cia zygzakow

rodkowej, gramatura ok. 680 g/m²,
cia celnego.

Instalacja elektryczna / elektroniczna
Wspornik lamp z udarnego tworzywa sztucznego, umieszczony ponad os
podjazdowa.
wietleniem tablicy rejestracyjnej,
ami bocznymi LED,
ami gabarytowymi i
z przodu.
2
a obrysowe z ramieniem, zabudowane na tylnej lampie wielokomorowej.
2 lampy wielokomorowe ze
em pozycyjnym LED.
15cze wtykowe ISO 12098 z przodu (bez przewodów czeniowych).
Odpowiada klasie pojazdu FL, AT.

ami odblaskowymi

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
R
enia bazowego z metalu chronione przed korozj w systemie KÖGEL KTL
(fosfatyzacja cynkowa i lakierowanie katodowe)
ona podjazdowa w kolorze podwozia
Wspornik lamp: srebro
Podpory naczepy: RAL 9005, czarny, lakier proszkowy
ony przeciwwjazdowe: RAL 9005, czarny, lakier proszkowy
Osie: czarne
Felgi: srebrne
Piasty kó : czarne
e aluminium, podobny do RAL 9006
Widoczne powierzchnie ramy podwozia otrzym
c w kolorze czarnym
RAL 9005.
Metaliczne powierzchnie z
trzne nadwozia s powlekane proszkow
ego
aluminium RAL 9006.
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Inne
b e z napisów na plandece lub nadwoziu.
Dokumenty
ci przyczepy/naczepy z warunkami technicznymi bezpiecznego pojazdu (supergrün, EURO3,...),
ty, oraz dowód jed
y (wymagany do uzyskania zezwole wydawanych
przez CEMT, które uprawniaj do p
dzynarodowym drogowym transporcie towarowym
onkowskimi CEMT).
ugi w j z. polskim.
Rejestracja
Cechy techniczne pojazdu s zgodne z polskimi przepisami rejestracyjnymi
eli przekroczona zostanie wysoko
ca 4.000 mm, zwracamy szczególn
ce: sprawy:
1) Firma transportowa sama ponosi odpowiedzialno
e szkody.
2) Nie ponosimy adnej odpowiedzialno ci za przewóz takich pojazdów.
asnym zakresie uzyska zezwolenie na przewóz zgodnie z § 29 StVO.

wag na

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