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Service
24/7on road Nizko noseče prikolice in nizko noseče polprikolice
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Za varen prevoz ponuja Fliegl najrazličnejše 
nizko noseče prikolice od eno do večosne 
izvedbe. Odvisno od določb v zvezi z 
registracijo v državi uporabe pokrivamo 
področje koristnega tovora od 6 t do 40 t.

Zahvaljujoč  

neprekinjeni  

nakladalni površini,  

ki se jo lahko razširi, je 

vsestransko uporabna.

ZTS 200 spezial, za prevoz kombajnov, naklada-
lna višina ca. 250 mm, snemljiva zadnja os za 
skorajda pritlično nakladanje.

Tandemske nizko noseče prikolice, posebej  
konstruirane za prevoz kmetijskih strojev.

Inovacija se uveljavlja:

Kot prvi proizvajalec je Fliegl leta 1992 izdelal nizko nosečo prikolico z neprekinjeno ravno 
nakladalno površino. To pomeni: večja fleksibilnost pri optimalni porazdelitvi teže na  
sprednje in zadnje osi.

Nizko noseča prikolica s porezano nakladalno površino. 
Vse Flieglove nizko noseče prikolice so dobavljive vroče 
pocinkane za najboljšo zaščito proti prerjavenju.

Nizko noseče prikolice: robustne z veliko nosilnostjo, varna naložba

• polprikolice Curtainsider
• 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

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.

Nizko noseče prikolice z velikim žlebom za kolesa.

Nizko noseče prikolice Tridem

SLO
24-urni servis za vašo prikolico.
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Nizko noseče  
polprikolice – obsežen 
program za prevoz 
težkega tovora

Nizko noseče prikolice in stranice – za vsestransko 
uporabo

Nizko noseča polprikolica z možnostjo teleskopiranja 
različne dolžine s številom in razporedom osi po vaši želji.

Nizko podna nizko noseča polprikolica

Dvoosna nizko noseča polprikolicaTriosna nizko noseča polprikoloca z možnostmi raztega

Na vašo zahtevo: od nizko podne nizko noseče  
prikolice do večosne nizko noseče prikolice.

Polprikolice s poševnimi podi  v različnih izvedbah

Na to se lahko zanesete: oprema po meri in kakovost do najmanjšega detajla.

Veselje do stikov – bodisi s prilagodljivimi vlečnimi vilicami 
za različne dimenzije zatiča ali s kolenastimi vlečnimi 
vilicami.

Vedno več vozil in strojev se prevaža pod ponjavo. 
Variabilne konfiguracije osi, raztezni zadnji portali vam 
omogočajo popolno prilagodljivost.

Povozni vrat prikolice

Jeklena rampa za dostop z vozilom do vratu prikoliceKorito za shranjevanje čez celotno širino na vratu prikoliceKorito za shranjevanje poglobljeno v prevoju

Nizko noseče prikolice z ravno nakladalno 
površino in stranicami za vsestransko uporabo.

Teleskopska razširitev na skoraj 3.000 mm skupne 
širine.

Več koristi za vas: Povozne rampe od nizko noseče  
prikolice na vlečno vozilo.

Električni ali ročni vitli.Neprekinjene rampe v številnih različicah kot mrežna 
rešetka ali v leseni izvedbi.

Rampe ali žlična korita po meri, ročne ali hidravlične – 
Fliegl ima vedno pravo nizko nosečo prikolico.

Tieflader mit überfahrbaren Radmulden. 
Hohe Nutzlast, durchdachte Detaillösungen – 
flexibel für jeden Einsatzzweck.

Brezmejno fleksibilne...
S pomočjo modulnega sistema hitro pridete do 
vaše posebne nizko noseče prikolice. Z opremo, 
kakršno potrebujete – možno tudi naknadno 
opremljanje – naložba v prihodnost

Tla serijsko obložena s 70 mm debelimi tlačno im-
pregniranimi lesenimi deskami, po želji dobavljiva 
tudi obloga iz mrežne rešetke ali privarjena raztezna 
mreža.


