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POHYBE
INVBEWEGUNG

PEISCHL-SCHUBBODENAUFLIEGER
NÁVES S POSUVNOU
TYPE 3 ESPOSPODLAHOU
PEISCHL TYP 3 ESPOS
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Pohľad zozadu s masívnym, po
celej dĺžke prechádzajúcim
gumeným nárazníkom.

Bočná zvinovacia plachta na ľavej
strane vozidla na ochranu laku
počas nakladania. Špeciálne na
prepravu odpadu.
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Držiak pre vzduchové
prípojky, prípojky
svietidiel a hydraulické
prípojky pre posuvnú
podlahu. Na želanie
zvýšené hydr. prípojky.
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Šasi v ultra ľahkom vyhotovení s
laserom vypálenými odľahčovacími
otvormi.

1

Náves so systémom posuvnej podlahy
vo ultra ľahkom variante. Zatvorená
nadstavba v kónickom vyhotovení. Pri
použití štandardných podvozkov získa
používateľ maximálny objem 92 m3.
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Pneumatické bezpečnostné zaistenie
zadných vrát.

5
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Pohľad zozadu na náves
s posuvnou podlahou.
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Upevňovacie oká špeciálne navrhnuté
na prepravu paliet s možnosťou
úplného zasunutia a
neprepúšťajúce obilie.

Pohľad spredu s pracovnou plošinou
na obsluhu zvinovacej plachty. Rebrík
na želanie vľavo, vpravo alebo na
oboch stranách.
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11 Pneumaticky zvinovacia
podlahová plachta na
prepravu jemného
sypkého materiálu.

10 Zvlášť zosilnené upevňovacie
popruhy - ťažná sila 5 t.
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Ovládacia jednotka pre posuvnú
podlahu a bezpečnostné zaistenie.
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12
12 Najmodernejšia konštrukcia v 3D.
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ŠPECIÁLNY PATENT PEISCHL
Hydraulická strecha na
sypký tovar od 7 550 kg.

PERFEKTION
IN BEWEGUNG
V otvorenom stave sa celá strecha
sklopí na pravú stranu vozidla.
Sklápacia strecha so špeciálnou
plachtou má privarené popruhy a je
vhodná na prepravu nákladov, ktoré
presahujú hornú hranu vozidla.
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PEISCHL-SCHUBBODENAUFLIEGER
TYPE 3 ESPOS

7

ZAUJÍMAVOSŤ!

6 Heckansicht des Schubbodenaufliegers

Náves
s posuvnou
s bočnými
mit Arbeitsbühne
für podlahou
die
7 Frontansicht
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8 Speziell für Palettentransport

Bedienung
der Rollplane.dverami
Aufstieg na
nakladacími
wahlweise links, rechts oder beidseitig.

polovičnej alebo
celej ľavej alebo pravej strane vozidla od
7 590 kg.

11 Pneumatisch aufroll-

entwickelt voll versenkbare und
getreidedichte Zurrösen.

bare Bodenplane zum
Transport von
feinem Schüttgut

Náš „Baby“ s objemom
55 - 60 m3.. Mimoriadne vhodný na
prepravu obilia s neuveriteľnými
10 Spezialverstärkte Planenspanngurte - 5 600 kg vlastnej hmotnosti.
5 to Zugkraft.

Testované zaistenie nákladu
Safety of Loads
Podľa DIN EN 12642 kód XL

Ausgezeichnete
Lackierung
getestet durch das
Vynikajúci lak testovala
spoločnosť
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TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH

TECHNOLOGIE & INNOVATION GMBH
Rakúsky výskumný
inštitút pre chémiu
a techniku
Österreichisches
FORSCHUNGSINSTITUT
für CHEMIE
und TECHNIK

podľa DIN 50017KK (skúška ochranných hodnôt v
nach
DIN 50017KK
Kondenswasser
– Prüfklimate
kondenzovanej
vode)
po dobu 750 hodín,
kde obstál s
auf Prüfstand 750 Stunden Test, und mit Auszeichnung
vyznamenaním.
bestanden.
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Špeciálna konštrukcia na požiadanie!
Vyhotovenia napr. s hydr. riadiacimi
systémami nápravy, verzie pre ťažké
náklady a pod.
Všetky rozmery a vyhotovenia sú
prispôsobené želaniam zákazníka.
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PEISCHL-SCHUBBODENAUFLIEGER
TYPE 3 ESPOS
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Stavebné vyklápacie vozidlo

Hliníkové sklápacie korby

Hliníkový 2-stranný vyklápací náves

Hliníkový náves so sklápacou korbou
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Hliníkový sklápací príves

Rozťahovací náves

Kontajnerové prívesy
PEISCHL-SCHUBBODENAUFLIEGER
TYPE 3 ESPOS

Plachtové nadstavby, prívesy a návesy

Hardoxové korby na šrot

PEISCHL Fahrzeugbau GesmbH., Wienerstraße 45, A-7551 Stegersbach
Tel.: +43(0)3326/52465, Fax: +43(0)3326/524654 - office@peischl-fahrzeugbau.at - www.peischl-fahrzeugbau.at

