Tandemske prikolice za uporabo v gradbeništvu SLO

www.fliegl.com

Trdoživi od Fliegla za zahtevno
akcijo!
• Robustno jekleno korito oblikovano
iz enega kosa.
• Velik odmik od tal za optimalno terensko
vožnjo.

S tremi nakladalnimi klančinami, individualno po
potrebi.

Za dragoceni tovor z nadgradnjo s ponjavo.

Tandemska prikolica s platformo –
robustna in večstransko uporabna.
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Dobavljivo v različnih nakladalnih dolžinah in širinah.

Posebej za prevoz majhnih in srednje velikih strojev so konstruirane nizkopodne tandemske prikolice z različnimi nakladalnimi
klančinami. Kot vse Flieglove tandemske prikolice je tudi to vozilo
serijsko opremljeno z vlečno ojnico nastavljivo po višini in zložljive
podporne zadnje noge. Zaradi modulne konstrukcije so te prikolice
dobavljive v vseh razponih od 8,9 t do 20 t, s tem pa predstavljajo
idealno vozilo za vrtnarstvo in krajinarstvo. Seveda so tandemske
prikolice dobavljive v različnih nakladalnih dolžinah in širinah,
odvisno od zahtev stranke in prevozne naloge.

• Neprekinjena pritrditev nakladalne klančine
omogoča vgradnjo tretje klančine.
• Zaščiteno vgrajena elektronika za zahtevne
naloge na gradbiščih ter pri vrtnarstvu in
krajinarstvu.
• Široka nakladalna površina, 2.050 mm.

Tandemske nizkopodne prikolice - vedno mobilne za najzahtevnejše naloge.
Nakladalna klančina v izvedbi mrežne rešetke za
na primer trikolesne stroje.

Nagibna nakladalna površina za stroje in naprave z
nizkim odmikom od tal.

Tandem previsni sklop s pušami – ne potrebuje
vzdrževanja.

Teleskopska pocinkana podporna noga zadaj.

Z vretenom nastavljiv vlečni drog.

Nakladalne klančine so po izbiri obložene z lesom
ali mrežno rešetko, obstaja pa tudi možnost
uporabe tretje nakladalne klančine.
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Izdobavljiva garnitura povišanih stranic

Tandemski tristranski prekucnik – vedno
fleksibilen za hitro nakladanje in razkladanje.

Pridržujemo si pravico do sprememb mer, tež in tehničnih podatkov.
Slike delno vključujejo dodatno opremo. TA 03-08-SLO

Flieglovi tandemski tristranski prekucniki so v standardnem programu na
razpolago od 6 t do 18 t (dovoljena skupna teža). Opremljen s prebrisanimi
detajli in izjemno robustno grajen, je tandemski tristranski prekucnik neuničljiv
spremljevalec. Fleksibilen za varno in neproblematično zvračanje na vse strani.
Za posebne namene ga lahko seveda individualno opremite.

Tandemski tristranski prekucnik 18 t dovoljene
skupne teže.

3-stranski prekucnik z enojno osjo, 9,5 t dovoljene
skupne teže.

Stabilni prekucni križ za boljšo stabilnost pri zvračanju,
prostor za rampe z aluminijastimi rampami

Prikolice brez meja – Flieglov program prikolic:
• polprikolice s pomično ponjavo
• šasije za zabojnike od 20 do 45 čevljev
• potisno dno
• nizko noseče prikolice
• prekucniki v vseh različicah
• prikolice z zamenljivim kesonom
• tandemske prikolice
• hladilniki in komore za suhi tovor...
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