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SLOPolprikolice s premično ponjavo in polprikolice s kesonom

Sedaj najsodobnejša  

velika serijska izdelava!
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Mega polprikolice

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 - hitra, zanesljiva 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.

Polprikolice z bočno steno  Polprikolice s pomično ponjavo

Lahko in robustno 
- vozite bolj gospodarno!

Bočna zaščita nudi površino za napise. Polica za 
shranjevanje letev opcijsko.

Vzmetenje omogoča neproblematično nastavitev dna 
vozila (višine vozila) glede na različne višine ramp tudi pri 
Mega prikolicah.

Enostavno in pregledno upravljanje - s priznanim  
Flieglovim upravljalnim pultom, ki ga hvali strokovni tisk.

Stabilna podvozna zaščita  Vzponska lestev ustreza 
standardu BG (standard poklicnega združenja) in 
omogoča varen vzpon na nakladalno površino. Nova 
enoročna raglja omogoča udobno napenjanje.

Nadomestno kolo je dobro dostopno. Seveda so v 
programu dobave na razpolago tudi košare za dve 
nadomestni kolesi.

Optimalna zaščita proti zadevanju s stabilno letvijo, 
dodatno tudi z velikimi gumijastimi odbojniki, tudi pri 
neugodnih kotih in močnih udarcih.

Nova gospodarnost  
iz velike serije.

Tudi  

VROČE POCINKANO 

za trajno zaščito  

proti prerjavenju.

Močni tipi enostavno zmorejo več. Kajti večja nosilnost pomaga 
varčevati in vam zagotavlja večji donos pri vaših prevozih.

Skrajno obremenljiva šasija – seveda tudi vroče pocinkana – ter 
domiselne konstrukcijske podrobnosti vam zagotavljajo edinstveno 
stabilnost.

Z uporabo komponent priznanih dobaviteljev je zagotovljena 
hitra oskrba z nadomestnimi deli. To bistveno zmanjša stroške 
življenjskega cikla.

Z zadnjimi vrati iz aluminija in sprednjo steno iz jekla ali aluminija 
ste odlično opremljeni za skorajda vsako prevozno nalogo.



fü fü

www.fliegl.com

Vaša opcija  
– oprema po meri...
 

Robustni,  

trdoživi in varna 

naložba.

Hitro in varno  
nakladanje in  
razkladanje  
– premišljeno do  
potankosti...

Obremenljivo dno iz 30 mm debelih sitotisk plošč na osmih 
vzdolžnih nosilcih. Položene v smeri vožnje viličarja za 
visoke osne obremenitve viličarja. Tla z zaščito proti obrabi 
iz rebraste jeklene pločevine.

Hitro in zanesljivo varovanje tovora z luknjastim  
zunanjim okvirjem.

Masivna sprednja letev proti zadevanju je povezana s šasijo 
in ščiti sprednjo steno pred roglji viličarja (opcijsko, sitotisk 
plošče vijačene).

Varovanje tovora? S Flieglovimi zategovalnimi ušesi ni 
problema: So smiselno razporejeni in stabilno grajeni, 
tako da bo vaš tovor v Flieglovi polprikolici dobro privezan.

Uporabljamo le pomične ročice priznanih dobaviteljev. 
Lahka teža, enostavno ravnanje ter obširna proti korozijska 
zaščita odlikujejo naše ročice.

Posebni stabilni obroči omogočajo varno 
privezovanje prikolice v ladijskem prometu brez 
spremstva.

Po želji vam Flieglovo prikolico dobavimo tudi v izvedbi, 
ki omogoča  naložitev na vlak. Seveda pri Flieglu lahko 
dobite običajne kodifikacije za železniški promet.

Prostorni zaboji za shranjevanje v številnih različicah 
omogočajo varen prevoz praznih palet. Dodatna oprema 
kot je držalo za ročice zaokroži opremo.

Na razpolago so napenjala za ponjavo v različnih 
izvedbah (direktno napenjalo opcijsko).

Naša vozila za prevoz kolutov nudijo vse možnosti za varen 
prevoz trakov. Stabilne ročice in dobro razvrščeni žepi za 
ročice omogočajo visoko točkovno obremenitev.

Veliko prostora 

za vaš tovor.

Lahko premična streha, brez težav jo lahko odprete od 
zadaj in spredaj (opcijsko).



fü fü

www.fliegl.com

Flieglove mega prikolice  
– mega močni argumenti za prevozne strokovnjake.

Prevozne rešitve po meri...
To vam lahko nudi le Fliegl: Poleg cenovno ugodnih 
serijsko izdelanih polprikolic s pomično ponjavo vam 
Fliegl nudi individualne izvedbe za vaše posebne prevozne 
naloge kot je na primer večosna šasija, tudi v izvedbi s 
krmiljenimi osmi, ali individualno izdelana vozila za vaše 
individualne prevozne potrebe.

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

• polprikolice za gradbeni material
• mega-jumbo polprikolice
• ultra lahke polprikolice
• model Vzhodna Evropa
• polprikolice s teleskopom
• mestne polprikolice

Za veliko nakladalno prostornino ste s Flieglovimi prikolicami Mega dobro 
opremljeni od samega začetka.

Robustne šasije – edinstvene pri svoji nosilnosti – in kakovostne, stabilne 
nadgradnje so idealna kombinacija teh močnih tipov.

Dodatna oprema bočna pomična ponjava. Robustna 
aluminijasta sprednja stena pri primerno oblikovanem 
tovoru varno prestreže sile, ki nastanejo – po želji tudi s 
certifikatom in dodatnimi čelnimi oporami.

Dodatna oprema bočna pomična ponjava.Mehanska dvižna streha: Dve dvižni nastavitvi sta možni 
prek ročice za upravljanje, vratni tečaji so vključeni v ročko 
in tako zaščiteni proti poškodbam. Seveda po želji lahko 
dobite našo dvižno streho tudi s hidravličnim upravljan-
jem.

Z visokimi industrijskimi standardi, serijsko proiz-
vedena, a vendarle z individualno opremo – Fliegl 
izdela vašo prikolico.

Ultra lahke polprikolice. Pri vseh sestavnih delih je teža 
optimirana za maksimalno nosilnost.

Dodatne možnosti varovanja tovora – tam, kjer to  
potrebujete.

Polprikolica CityJumbo polprikolica s pomično ponjavoPolprikolica za gradbeni material

Vaše prednosti:
•  Povečana koristna teža zaradi manjše lastne teže.
• Prihranek časa pri nakladanju in razkladanju
• Prihranek stroškov z uporabo standardnih sestavnih delov...
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Service
24/7on road

Fliegl Fahrzeugbau GmbH ∙ Oberpöllnitzer Straße 8 ∙ D-07819 Triptis 
Telefon: +49 (0)36482  830-0 ∙ Telefax: +49 (0)36482  830-60 ∙ E-Mail: triptis@fliegl.com 

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.
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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


