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Dvoosni, troosni sedlasti prekucnik

Sedaj iz najsodobnejše 

serijske izdelave!
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2.140 mm

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 z varnimi naložbami.

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.

Prekucnik iz aluminija 50 m3.Korito z naležno zadnjo steno.

 Družina prekucnikov Fliegl  
– super močni stabilni tipi ...

Prečni osni nosilci čez celo višino s togostjo, ki je pri-
lagojena obremenitvi. Neprekinjena gred prekucnika 
s povezno pločevino za boljšo stabilnost (opcijsko s 
sledilno osjo).

... in z 2.140 mm širokim kolotekom.Odlična stabilnost pri zvračanju zaradi Flieglovega podvoz-
ja s širokim kolotekom s medvzmetni razmik 1.400 mm...

Nova gospodarnost  
iz velike serije.

Flieglove sedlaste prekucnike odlikujejo večja raznolikost, inovativni detajli ter 
individualna izdelava za posebno uporabo. Nadaljnje prednosti:

Odlično ravnotežje med vožnjo in vrhunska stabilnost pri zvračanju s zaradi kolote-
ka2.140 mm in medvzmetnega razmika 1.400 mm. Poleg tega pa dodatna obreme-
nitev zaradi nižje lastne teže odlikuje ta program prekucnikov za vsak namen.

Tudi  

VROČE POCINKANO 

za trajno zaščito  

proti prerjavenju!

Stone Master – jekleni sedlasti prekucniki.
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Flieglovi jekleni prekucniki – 
jekleni tipi za najtrše akcije.

Fliegl-Stone Master – oster napadalec.

Jekleno korito v samonosilni izvedbi je izdelano iz jekla HB 
450, ki je zelo obstojno proti obrabi.

Seveda je Stone Master na razpolago tudi s pokrovom 
zadaj.

DHKS 350/50DHKS 350/30 z dvokrilnimi zadnjimi vrati.DHKS 350/24 jekleno korito z Jet-profilom.

Le 6.500 kg lastne teže, a izjemna nosilnost je tisto, kar odlikuje Flieglov Stone Master.  
To pomeni več tovora do dovoljene skupne teže 35.000 kg.

Podvozje s širokim kolotekom s središčno vzmetjo 1.400 mm in kolotekom širine 2.140 
mm zagotavljajo stabilnost pri zvračanju. S tem ste celo pri zahtevnih podlagah na  
varnih tleh.

Prevoz v gradbeništvu potrebuje močne tipe za najtrše orehe. Zato je jekleno korito v  
samonosilni izvedbi izdelano iz jekla HB 450, ki je zelo obstojno proti obrabi.

Dno korita je debelo 6 mm, stranice pa 4 mm (druge debeline na zahtevo).

Vsi zvari korita so varjeni izjemno precizno in popolno avtomatsko. Pločevine na področju 
tal se na področju spojev prekrivajo za ca. 50 mm, razpoke na spojih so izključene celo  
pri največjih obremenitvah.

Flieglov Stone Master vam jamči za najboljšo kakovost in dolgo življenjsko dobo.

Seveda lahko vaš Stone Master še dodatno opremite. Na primer s samodejnim spustom 
zraka iz blazin pri kipanju, dvižno osjo, navojno ponjavo,  različnimi cilindri za zvračanje, 
hidravlično zadnjo steno in veliko več.

Fliegl izdeluje jeklena korita velikosti od 24 m3 do 60 m3 (nadaljnje velikosti na zahtevo). 
Velika izbira tipov iz najsodobnejše serijske proizvodnje vam zagotavlja posebej gospodarno 
rešitev za vsak prevoz. 

Več obremenitve s prebrisanimi detajli in s konstrukcijo okvirja, ki varčuje s težo. 
Izjemno odporna jet korita na primer iz jekla hardox 450 in tla ter stene, okrepljene z u-rebri.

Odlično stabilnost tudi na najzahtevnejšem terenu zagotavlja edinstveno Flieglovo podvozje 
s širokim kolotekom. Stranice so dobavljive različnih debelosti in z okrepljenim profilom 
zgornjega prečnika.

 

Robustni  

in trdoživi.

Za največjo  

obremenitev!
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Flieglovi aluminijasti prekucniki – 
lahka kategorija za več obremenitve.

 Individualne prevozne  
rešitve po meri ...
To vam lahko nudi le Fliegl: Poleg cenovno ugodnih 
serijsko izdelanih prekucnikov vam Fliegl nudi individualne 
izvedbe za vaše posebne prevozne naloge kot je na primer 
večosna šasija, tudi v vodeni izvedbi, ali individualno izde-
lana vozila za vaše individualne prevozne potrebe.

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

Light* - majhna lastna teža za najvišji koristni tovor pri 
najboljši stabilnosti.  *) pri light 1.300 mm medvzmetni razmik

50 m3 velikoprostorna aluminijska korita.Sedlasti prekucnik 27 m3 Light* z aluminijastim koritom, 
le 4.800 kg lastne teže!  *) pri light 1.300 mm medvzmetni razmik

Lahki  

in trdoživi.

Fliegl izdeluje aluminijasta korita velikosti od 25 m3, 35 m3, 50 m3 in 60 m3 ter velikoprostorna aluminijasta prekucna 
korita (nadaljnje velikosti na zahtevo). Flieglove sedlaste prekucnike odlikujejo široka izbira, premišljeni detajli ter 
individualna serijska izdelava za posebno uporabo. Vaše prednosti: jeklene šasije z optimirano težo za večjo obremenitev 
– skoraj enaka teža kot šasija iz aluminija pri bistveno nižjih začetnih stroških! Korita iz obstojnega aluminija s  trdnostjo 
110 Brinell. Tla  okrepljena z u-rebri stene iz 50/30 mm votlih profilov, trdo varjeno s profilom gornjega prečnika, ki odvrača 
razsuti tovor, ter edinstveno podvozje s širokim kolotekom zagotavljajo odlično stabilnost tudi na zahtevnem terenu.

Sedlasti prekucnik 25 m3 aluminijasto korito z navojno ponjavo in nihajno loputo.

DHKA 350/25

DHKA 350/40DHKA 350/55 Onroad, le 5.700 kg lastne teže.DHKA 350/84 

DHKA 350/45 z nastavki za 60 m32-osna vzvratna prekucna polprikolica v izvedbi za izvoz.



fü

www.fliegl.com

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 

•	 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

24h-Service rund um Ihren Trailer.


