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SLOŠasije za zabojnike

Sedaj iz najsodobnejše 

serijske izdelave!
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Flieglove prikolice iz obrata Fliegl II v Triptisu/Turingija se ne bojijo 
primerjave. Vozila proizvajamo z najnovejšimi proizvodnimi tehnikami 
v najmlajši tovarni prikolic v Evropi v skladu s priznanimi industrijskimi 
standardi - hitro, zanesljivo in varna naložba.

Vsi sestavni deli Flieglovih prikolic so do najmanjše podrobnosti 
premišljeni za izdelavo v velikih serijah, so skrajno robustni in 
opremljeni za najbolj zahtevno uporabo. To vam zagotavlja najvišje 
kakovostne standarde. Vaši prevozi bodo varnejši in bolj gospodarni.

Lahko dodamo še malo? Flieglov obrat I v Triptisu/Turingija vam 
izpolni tudi individualne prevozne rešitve. Tako vam Fliegel kot eden 
izmed redkih proizvajalcev nudi kombinacijo serijske in individualne 
proizvodnje.

SDS 380 Gooseneck – 45‘‘ brez izjemnega dovoljenja*. Za 
20‘‘ naložen zadaj 2 x 20‘‘, 40‘‘ in 45‘‘. 
*pri zabojnikih z dolgim predorom in poševno odrezanimi vogali (le tip 2).

Šasija za zabojnike toga in ravna za 1 x 20‘‘ sredinsko, 1 x 30‘‘ 
ter 2 x 20‘‘ in 1 x 40‘‘.

Proizvedene po standardu za velike serije in hitro 
dobavljive – za visoko povpraševanje na izvoznih 
trgih po Flieglovih šasijah.

Vsako vozilo opcijsko nudi  prostor za  
shranjevanje za dodatno opremo kot je gasilni 
aparat ali tulci za dokumente.

Osvetljevalni blok je varno zaščiten proti poškodbam, 
z podvozno zaščito. Nosilec luči in podvozna zaščita se 
lahko v primeru poškodbe hitro in enostavno zamenja.

Enostavno in pregledno upravljanje - s priznanim  
Flieglovim upravljalnim pultom.

Nova gospodarnost iz  
velike serije.

Flieglove šasije za zabojnike – robustne, trdožive in neomejeno prilagodljive.
Velika raznolikost, ogromna nosilnost in  
več ja prilagodljivost so odločilne prednosti 
Flieglovih šasij za zabojnike. Robustna  
gradnja in inovativni detajli nudijo 
dolgoročno varnost naložbe.

Šasija za zabojnike 1 x 40‘‘, ultra lahka (od 3.800 kg lastne teže).

Prednji usmerjevalec za varno pozicioniranje.Stabilni polnilni bloki, zloženi v okvirju.

VROČE POCINKANO 

za trajno zaščito  

proti prerjavenju!
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Flieglova vario šasija – čudež fleksibilnosti.

Prednji podaljšek uležajen na kolescih.Z enostavno kretnjo lahko Flieglovo vario šasijo 
teleskopirate do 45‘‘.

Podaljšek zadaj z ročnim izvlekom (opcijsko pnevmatično).
Podaljšek je uležajen na širokih kolescih.

Hitro teleskopiranje za vse velikosti zabojnikov – tako Flieglova vario šasija kaže velik format. 

Na sredini in zadaj je opremljena s posebno močnimi nosilci okvirja, teža je optimalno razporejena. 
S tem Flieglova vario šasija postavlja nova merila za fleksibilnost in varnost prevoza.

Celo za prevoz 45‘‘ zabojnikov v Nemčiji ne potrebujete posebnega dovoljenja v skladu s 70. čl. 
StVZO* (če imate prednji izvlek).
*pri zabojnikih z dolgim predorom in poševno odrezanimi vogali:

...tudi polno naložene 20‘‘ zabojnike iz položaja 
zadaj premestite v stabilni osrednji položaj. Visoka 
stabilnost vožnje ter zakonsko predpisan pritisk na 
sedlo na pogonski osi so s tem zagotovljeni.

NOVO – genialna vario šasija zabojnike enostavno 
potisne na varno stran.
Z novo vario šasijo pri prevozu 20‘‘ zabojnikov vedno dosežete zahtevan pritisk na sedlo v višini 
25 % na pogonsko os. S tako uravnovešeno razporeditvijo tovora ste vedno na varni strani. Na 
podlagi prepričljive tehnike in najenostavnejšega upravljanja z le malo prijemi, je vario šasija s 
številko 22.768 HM prijavljen patent.

Drsna vodila prevzamejo vse potrebne funkcije enostavno 
in neproblematično. So izjemno robustna in izdelana za 
dolgotrajno uporabo.

Zabojnik, kakršnega potrebujete pri nakladanju in 
razkladanju od zadaj. Z nekaj kretnjami lahko...
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 Individualne prevozne  
rešitve po meri...
To vam lahko nudi le Fliegl: Poleg cenovno ugodnih 
serijsko izdelanih šasij za zabojnike vam Fliegl nudi 
individualne izvedbe za vaše posebne prevozne naloge 
kot je na primer večosna šasija, tudi v vodeni izvedbi, ali 
individualno izdelana vozila za vaše individualne potrebe 
glede šasij.

Tako ste lahko prepričani, da boste pri Flieglu za vsak 
prevoz našli najboljšo rešitev.

Šasija za prevoz kemičnega tovora z varnostno opremo.

4-osna šasija za zabojnikeKombinirana šasija za skandinavske države. 20 čevljev 
spredaj, enostavno pomična za nakladanje in razkla-
danje zadaj in priklop dodatne polprikolice.

Toga šasija za zabojnike, ravna z lovilno kadjo v izvozni 
izvedbi.

Jumbo šasija za zabojnikeŠasija za prekucnike.

Gooseneck šasija  
– vsestranski nosilci tovora. 

Dodatna oprema dopolnjuje serijsko opremo 
vaše šasije za zabojnike.

Sprednja pozicijska luč je zaščitena tudi, kadar se 
zabojnik pri natovarjanju nagne poševno.

Višinsko nastavljivi zaklepi zabojnika zaradi vijačne 
različice enostavno zamenjate.

Enostavno upravljanje sprednjih zaklepov.

S Flieglovo Gooseneck šasijo za zabojnike lahko 
prevažate zabojnike vseh običajnih velikosti z le 
eno šasijo, kot na primer: 1 x 20“ naložen zadaj, 1 
x 30“, 2 x 20“, 1 x 40“ s predorom ali zabojnikom 
HighCube ter na željo zabojnik 1 x 45“* S tem 
prihranite čas in ste prilagodljivi za vse prevoze.

Podaljšek zadaj je uležajen na kolescih. Upravl-
jate ga ročno ali opcijsko z zračnimi cilindri prek 
ročnega stikala. Široki gumijasti valji potiskajo 
podaljšek, na drugi strani pa kot protiutež delujejo 
kakovostni valjčni ležaji. Dvojnostensko področje 
vratu omogoča nosilnost sedla do 17t.  

Serijsko se lahko kraljevi čep nastavi na dva 
različna položaja. Vsi vodi in priključki za oskrbo s 
svetlobo in zrakom so tovarniško vgrajeni posebej 
zaščiteno. Pregleden upravljalni pult omogoča kar 
se da preprosto upravljanje.

*pri zabojnikih z dolgim predorom in poševno odrezanimi vogali:
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Service
24/7on road
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24h-Service rund um Ihren Trailer.

•  polprikolice s pomično ponjavo
• šasije za zabojnike od 20 do 45 

čevljev
• Prikolice s potisnim dnom
• nizko noseče prikolice
• prekucniki v vseh različicah
• prikolice z zamenljivim kesonom
• tandemske prikolice
• hladilniki in komore za suhi tovor...

Prikolice brez meja – Flieglov program prikolic:

Edinstvena kombinacija za  
profesionalne prevoze.
Flieglova obrata v Triptisu/Turingija vam izpolnita skoraj vsako željo: 
Fliegl obrat I z individualno proizvodnjo prikolic za posebne prevozne rešitve.

Fliegl obrat II z najsodobnejšo proizvodno tehnologijo za serijsko proizvodnjo 
polprikolic s premično ponjavo, podvozij za zabojnike in prekucnikov za najvišje 
kakovostne standarde.


