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ZCELA NOVÁ ŘADA VÝKONNÝCH
SKLÁPĚCÍCH PŘÍVĚSŮ 300 + 400
Tato řada se vyznačuje novým systémem
zadních čel NC

Je to
jednoduše

Tuto novou řadu výkonného sklápěcího zařízení
lze používat s koncovým čelem nebo bez
něho. Čelo zde vždy bude,
‘ale nikdy vám nebude překážet!’.
Jestliže budete čelo vyžadovat, stačí otočit
páčkou a čelo se objeví.
Opět zde sehrálo svou roli navrhování pomocí počítače, které zajišťuje, že vlečení přívěsů
je snadné a nakládání je radostí. Bylo zde také upřednostněno pohodlí obsluhy,
bezpečnost veřejnosti a nakonec i bezpečné a čisté životní prostředí.

Podlaha o tloušťce 8 mm
zkonstruovaná z ocelových
plátů nejvyšší kvality tak, aby
odolala namáhání vyvolanému
neustálým nakládáním
a vykládáním, je důkladně
uložena na podlahových
nosnících s optimálními
rozestupy. Dokonce i boční
panely jsou zhotoveny
z mimořádně silné oceli
a uloženy na dvou masivních
průběžných horizontálních
a vystupujících nosnících.
Pečlivé umístění bodu otáčení
korby zajišťuje maximální
výšku vysypávání, což řidiči
umožňuje snadno skládkovat
ornici nebo cokoliv jiného.
Sklápěcí přívěs NC je navržen
tak, že je širší a nižší,
a poskytuje proto lepší
stabilitu. Jeho nakládání
pomocí kolového bagru nebo
malého exkavátoru je snazší
a korbu lze také čistit pomocí
lopaty o šířce 6 stop (1,83 m).

Zapamatujte si . . .
S naším zázračným zadním čelem nikdy nemusíte provádět jeho nasazování
nebo sundávání. Neexistuje žádný náklad, který by byl příliš neforemný: keře,
stromy, kořeny atd. Stačí čelo jenom vyklopit nahoru – a ono zmizí.

Kvalita na prvním místě!

Přívěsy NC zkonstruované
tak, aby byly v čele –
většinou je lze vidět zezadu!

Stačí ho
pouze
sklopit a
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ZCELA NOVÁ ŘADA VÝKONNÝCH
SKLÁPĚCÍCH PŘÍVĚSŮ 300 + 400

Odpružené táhlo.

Radost z nakládání malým exkavátorem.

Zázračný systém zadního čela.

„Teď ho vidíte“

„Teď ho nevidíte“

Poznámka: Uvedená nosnost představuje hmotnost, kterou přívěs dokáže převážet. Skutečná přepravní hmotnost
závisí na hustotě materiálu a může být vyšší nebo v některých případech nižší než jmenovitá hmotnost.

Celková výška
Délka korby
Celková délka
Výška od podlahy po vrch bočnice
Šířka podlahy
Šířka vnitřku korby u vrchu bočnice
Celková šířka korby
Rozchod kol
Počet náprav
Podlahové nosníky: dutý profil 80 x 40 x 4

8 tun

10 tun

12 tun

14 tun

16 tun

18 tun

20 tun

1,93 m

1,93 m

2,03 m

2,10 m

2,22 m

2,24 m

2,34 m

3,73 m
5,10 m
0,67 m
1,83 m
2,06 m
2,23 m
2,39 m
1

3,73 m
5,10 m
0,67 m
1,83 m
2,06 m
2,23 m
2,39 m
2

4,00 m
5,40 m
0,74 m
2,00 m
2,26 m
2,43 m
2,46 m
2

4,14 m
5,54 m
0,82 m
2,00 m
2,28 m
2,45 m
2,46 m
2

4,16 m
5,54 m
0,92 m
2,00 m
2,32 m
2,52 m
2,46 m
2

4,56 m
5,94 m
0,92 m
2,00 m
2,32 m
2,52 m
2,49 m
2

4,56 m
5,94 m
1,02 m
2,00 m
2,36 m
2,56 m
2,49 m
2

Tloušťka podlahy: 8 mm jako standard, 10–12mm volitelná
Tloušťka bočnic 5 mm jako standard, 8 mm volitelná

NOVÉ sklápěcí přívěsy řady 400 jsou nejkompaktnější a
nejuniverzálnější přívěsy, které se na trhu dnes nabízejí.

Mají zázračné čelo na obou koncích a mohou převážet
cokoliv, od hlíny až po malé nebo středně velké bagry.

Lze je snadno dočista
vyprázdnit pomocí široké
lopaty.

Stačí jenom spustit přední čelo a nasadit nájezd, naložit
váš malý bagr, zapřáhnout za váš traktor a jste pryč.

Jeden pracovník dokáže převézt tři stroje pro jednu
práci. Dosahuje se tak značných úspor.
Vyzkouše
jte a

Tento víceúčelový přívěs je nutností, pokud se jedná o úsporu času, prostoru
a samozřejmě peněz.
NC ENGINEERING (HAMILTONSBAWN) LTD
2 Killyrudden Road, Hamiltonsbawn, Richhill,Co. Armagh, Severní Irsko BT61 9SF
Výhradní zastoupení pro ČR, SR a Rakousko:
ELVA PROFI s.r.o., Rudolfovská 107/465,370 01 České Budějovice
Tel.: +420/ 774 796 601, E-mail: info@nc-engineering.cz
www.nc-engineering.cz

V souladu s naší politikou nepřetržitého vývoje si vyhrazujeme právo na změny specifikací a konstrukce bez předchozího upozornění

