Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 20

2,0 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

2,0 t
2300x1200x400 mm
26x12,0 LG-306 8 PR¹
500 kg
3.765 mm
1.335 mm
400 mm
725 mm
4 mm

900 mm
2.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 3
Cursă-cilindru de basculare: 1.050 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
4,8 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată (Schlegl)
Obloane din tablă de oţel, rabatabile separat
Stâlpi demontabili
Schlegl, 25 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 800 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
106490

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 35 S

3,5 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

3,5 t
2530x1420x400 mm
260/70-15.3 126A8¹
750 kg
4.250 mm
1.600 mm
400 mm
870 mm
4 mm

1.100 mm
5.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 3
Cursă-cilindru de basculare: 1.050 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
4,8 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată numai în spate, stâlpi demontabili
BPW, 25 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
101434

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
101669
Echipare cu frână manuală cu sector dinţat *
101435

Art-Nr.
* pentru România nu se asigură omologare RAR

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 400 mm

100003

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100005
100200

340/55-16 133 A8(350/50-16/12PR)²
260/70-15.3 126 A8 - roată de rezervă

* la toate tipurile de roţi viteza maximă admisă este de 25 Km/h.

Alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Apărători de noroi
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat
codul RAL)

102079
100014
100007
101485
105447

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi-struguri:OL EDK 35 SW
3,5 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:

3,5 t

Ecartament cca.:

1.100 mm

Dimensiuni interioare:

2700x1200x400 mm

Sarcina max.admisă pe axă:

5.500 kg

Roţi - echipare standard:

260/70-15.3 126A8¹

Nr.trepte-cilindru basculare: 3

Masă proprie cca.:

750 kg

Cursă-cilindru de basculare:

Lungime totală:

4.250 mm

Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90

Lăţime totală:

1.400 mm

Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t

Oblon de bază:

400 mm

Presiune max.de lucru:

200 bar

Înălţimea platformei:

870 mm

Cantitate de ulei necesară:

4,8 l

Tabla de podea:

4 mm

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW -

Alte dotări:

1.050 mm

Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată numai în spate, stâlpi demontabili
BPW, 25 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
106023

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
106025
Echipare cu frână manuală cu sector dinţat *
106024

Art-Nr.
* pentru România nu se asigură omologare RAR

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 400 mm

100003

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100005
260/70-15.3 126 A8 - roată de rezervă
100200
340/55-16 133 A8(350/50-16/12PR)²

Alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Apărători de noroi
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm

102079
100014
100007
101485

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 45 S

4,5 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:
Art-Nr.

4,5 t
3500x1800x500 mm
260/70-15.3 126A8¹
1.100 kg
5.140 mm
2.000 mm
500 mm
870 mm
4 mm

1.500 mm
6.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 3
Cursă-cilindru de basculare: 1.050 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
4,8 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu rabatere în jos şi cu deschidere separată, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată numai în spate, stâlpi demontabili
BPW, 24 km/h
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
Frână inerţială

100115

Axă BPW - portanţa max.6.500 kg

Art-Nr.

EXPORT

Frână manuală cu sector dinţat*

100116

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg

Art-Nr.

EXPORT

Frână hidraulică*

100117

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg

Art-Nr.

Frână pneumatică

100118

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg
* pentru România nu se asigură omologare RAR

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 300 mm
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100129
100130

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100011
100005
100200

300/80-15.3 TL 138A8¹
340/55-16 133 A8 (350/50-16/12PR)²
260/70-15.3 126 A8 - roată de rezervă

* la toate tipurile de roţi viteza maximă admisă este de 25 Km/h.

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

>>>>
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Accesorii pentru OL EDK 45 S
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Preţ adiţional ptr.echipare cu suspensie
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm
cu uşi în spate ( H = 1000 mm )
mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat
codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
100007
100012
100013
100014
100132
101665
102739
103268
105447
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 50

5 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

5t
3500x1800x400 mm
300/80-15.3 138A8¹
1.350 kg
5.140 mm
2.000 mm
400 mm
900 mm
4 mm

1.500 mm
6.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 3
Cursă-cilindru de basculare: 1.050 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
4,8 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili
BPW, 24 km/h
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100015

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 400 mm

100100

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100005
100201

340/55-16 133 A8 (350/50-16/12PR)¹
300/80-15.3 138 A8 - roată de rezervă

Alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm
cu uşi în spate ( H = 800 mm )
mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat
codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
100012
100013
100014
101665
102738
103268
105447
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 60 S

6 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:
Art-Nr.

6t
3500x1800x500 mm
300/80-15.3 138A8¹
1.200 kg
5.140 mm
2.000 mm
500 mm
900 mm
4 mm

1.500 mm
6.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 3
Cursă-cilindru de basculare: 1.050 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 12,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
4,8 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu rabatere în jos şi cu deschidere separată,şibăr de grâu(cereale)
Închidere centralizată numai în spate, stâlpi demontabili
BPW, 24 km/h, cu portanţa max. de 6,5 t
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 3 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
Frână inerţială

100120

Axă BPW - portanţa max.6.500 kg

Art-Nr.

EXPORT

Frână manuală cu sector dinţat*

100123

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg

Art-Nr.

EXPORT

Frână hidraulică*

100122

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg

Art-Nr.

Frână pneumatică

100121

Axă ADR - portanţa max.5.700 kg

* pentru România nu se asigură omologare RAR

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 300 mm
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100129
100130

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100005
106064
100201

340/55-16 133 A8 (350/50-16/12PR)¹
300/80-15.3 141 A82
300/80-15.3 138 A8 - roată de rezervă

Alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Frână de mână cu tub bauden > varianta pentru export
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Preţ adiţional ptr.echipare cu suspensie
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm
cu uşi în spate ( H = 1000 mm )
mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
104416
100013
100018
100014
100132
101665
102739
103268
103269
105447
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

alte accesorii
Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

>>>>
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Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 60

6 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

6t
4000x2110(2060)x500 mm
13.0/75-16/10 PR¹
1.600 kg
5.720 mm
2.260 mm
500 mm
1.010 mm
4 mm

1.700 mm
6.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili
BPW, 24 km/h, cu portanţa max. de 6,5 t
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100019

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100022
100023
100024
100025
100026
100147
100202

15.0/55-17/10PR¹
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
12.5/80-18/12PR¹
355/60 R 18/16PR¹
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
13.0/75-16/10PR - roată de rezervă

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

>>>>
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alte accesorii pentru OL/EDK 60
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
cu uşi în spate ( H = 1000 mm )
mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
101644
100007
104416
100013
100014
100028
102739
103268
103269
101665
104438
105447
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
100029

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
Capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
(tabla de podea de 5 mm in loc de 4 mm)

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100031

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.10

Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL EDK 70

7 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

7t
4000x2110(2060)x500 mm
12.5/80-18/142 A8¹
1.600 kg
5.750 mm
2.300 mm
500 mm
990 mm
4 mm

1.700 mm
8.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - Haldex
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h),
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100032

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100033

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
Set de obloane suplimentare cu plasa - 800 mm

100021
106018

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100026
100147
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR¹
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
12.5/80-18/142 A8 - roată de rezervă -

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

>>>>
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alte accesorii pentru OL EDK 70
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Pompă hidraulică manuală + Cuplaj hidraulic
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
cu uşi în spate ( H = 1000 mm )
mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală

102079
101644
100007
104416
100013
100014
100028
102739
103268
103269
104438
104555
105447
100048
101674

Şasiu prelungit pentru suport macara
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
100029

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
Capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
(tabla de podea de 5 mm in loc de 4 mm)

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100031

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.12

Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 80 S

8 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

8t
4000x2110(2060)x500 mm
13.0/75-16/142 A8²
1.800 kg
5.700 mm
2.300 mm
500 mm
1.180 mm
4 mm

1.700 mm
11.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Frânare pneumatică - Haldex, dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
103644

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103643

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100022
100023
100024
100025
100026
100147
100202

15.0/55-17/10PR²
19.0/45-17/10PR²
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
12.5/80-18/12PR²
355/60 R 18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
13.0/75-16/142 A8 - roată de rezervă -

Şasiu construcţie joasă
posibilă echiparea numai cu roţi de dimensiunea:
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

100055

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Accesorii pentru OL TDK 80 S
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
cu uşi în spate ( H = 1000 mm )
Mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)

102079
101644
100007
104416
100013
100028
102739
103268
103269
104438
105448
100048
101674

Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
100029

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
Capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
(tabla de podea de 5 mm in loc de 4 mm)

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

100031

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 120

12 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Cuplaje:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

12 t
4500x2240(2180)x600 mm
12.5/80-18/142 A8²
2.560 kg
6.350 mm
2.450 mm
600 mm
1.180 mm
5 mm

1.700 mm
12.400 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.700 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 20,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
14,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate pentru a 2-a remorcă, cu robinet cu 3 căi
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1700 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100050

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100051

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100039
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1700 mm
100040
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+500 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100049
100052
100026
100054
100147
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
12.5/80-18/142 A8 - roată de rezervă ¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL TDK 120
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat (în loc de echip.standard)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Arc de readucere obloane (set)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
cu uşi în spate H = 1200 mm (600+600)
Mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
montaj picior de sprijin (şasiu construcţie joasă)
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
100041
100007
100137
100047
100012
100013
100028
100046
100045
100042
100043
100048
101674
102740
103268
103269
103857
104438
105448
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
101436

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
capace pentru casetele racoanţelor, 10 Racoanţe

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Şasiu construcţie joasă (înălţimea platformei:1050-1070 mm)
posibilă echiparea numai cu roţi de dimensiunea:
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²

100055

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 130

13 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Cuplaje:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

13 t
4500x2240(2180)x600 mm
12.5/80-18/142 A8²
2.700 kg
6.350 mm
2.450 mm
600 mm
1.210 mm
5 mm

1.700 mm
12.400 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate pentru a 2-a remorcă, cu robinet cu 3 căi
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
103618

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103619

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100039
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1200 mm
106047
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1700 mm
100040
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+500 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100049
100052
100026
100054
100147
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
12.5/80-18/142 A8 - roată de rezervă -

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL TDK 130
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Ochet rotitor Ø 50 mm
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat (în loc de echip.standard)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Arc de readucere obloane (set)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
cu uşi în spate H = 1200 mm (600+600)
Mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
102155
100041
100007
100137
100047
100012
100013
100028
100046
100045
100042
100043
100048
101674
102740
103268
103269
104438
105448
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
101436

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
capace pentru casetele racoanţelor, 10 Racoanţe

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Şasiu construcţie joasă
posibilă echiparea numai cu roţi de dimensiunea:
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

100055

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 140

14 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Cuplaje:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

14 t
4500x2240(2180)x600 mm
385/65 R 22,5 reşapate
2.800 kg
6.350 mm
2.450 mm
600 mm
1.320 mm
5 mm

1.850 mm
18.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate pentru a 2-a remorcă, cu robinet cu 3 căi
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
103547

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103641

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100039
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1700 mm
100040
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+500 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100204

385/65 R 22,5² (Nou)
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă ¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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alte accesorii pentru OL TDK 140
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat (în loc de echip.standard)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Arc de readucere obloane (set)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
cu uşi în spate H = 1200 mm (600+600)
Mecanism de prindere în 3 puncte (în spate), cu acţionare cardanică
Suport suplimentar pentru lămpi spate (demontabil)
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
100041
100007
100137
100047
100012
100013
100028
100046
100045
100042
100043
100048
101674
102740
103268
103269
104438
105448
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
101436

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
capace pentru casetele racoanţelor, 10 Racoanţe

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 160

16 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

16 t
5000x2360(2300)x600 mm
385/65 R 22,5 reşapate
3.300 kg
6.875 mm
2.550 mm
600 mm
1.330 mm
5 mm

1.850 mm
18.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (rabatabil - tip foarfecă) - echip.tractor cu circuit hidr.dublu
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
100056

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100057

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100102
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1800 mm
100058
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+600 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100065
100066
100068
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă ¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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alte accesorii pentru OL TDK 160
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Arc de readucere obloane (set)
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Şasiu construcţie joasă
în cazul echipării cu roţi 435/50 R 19,5 şi arcuri parabolice,
înălţimea platformei: la gol: 1.150mm, încărcată: 1.080mm
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
100134
104439
100137
100047
100012
100013
100045
100043
100048
101674
104758

105449
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
100138

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
capace pentru casetele racoanţelor, 12 Racoanţe

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

100031

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 180

18 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

18 t
5000x2360(2300)x600 mm
385/65 R 22,5 reşapate
3.300 kg
6.875 mm
2.550 mm
600 mm
1.330 mm (1.260 mm mit Parabelfeder)
5 mm

1.850 mm
18.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (rabatabil - tip foarfecă) - echip.tractor cu circuit hidr.dublu
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
103565

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103566

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100102
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1800 mm
100058
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+600 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100060
100065
100066
100068
100204

500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă ¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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alte accesorii pentru OL TDK 180
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Arc de readucere obloane (set)
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
100134
104439
100137
100047
100012
100013
100045
100043
100048
101674
105449
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Preţ adiţional ptr.varianta de transport lemne, (ulterior neexistând această posibilitate de modificare)
100138

Şasiu prelungit ce permite montarea macaralei
capace pentru casetele racoanţelor, 12 Racoanţe

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

100031

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL TDK 200

20 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:

20 t

Dimensiuni interioare:

5200x2420x800x800 mm, dim.ptr.Europaleţi Sarcina max.admisă pe axe:

Roţi - echipare standard:

385/65 R 22,5 reşapate³
4.610 kg
7.050 mm
2.550 mm
800x800 mm
1.440 mm
5 mm

Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Etanşare:
Cuplaje:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

1.950 mm
20.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, ALB
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare separat, întărite, cu stâlpi centrali
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili
Garnitură de etanşare pe părţile verticale
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
100061

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100062

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100103
Set de obloane suplimentare - 800 mm
100063
Reducere de preţ ptr.obloane suplimentare/bază de 600 în loc de 800mm100131

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100065
100066
!!! Lăţime totală
100067
100068
100204

560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D³
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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Accesorii pentru OL TDK 200
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
Axă spate autodirectoare
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Suspensie hidraulică BPW
Cuplă de remorcare automată
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Acţionare hidraulică pentru deschidere oblon lateral
Jgheab pentru cartofi - lateral Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

100139
100098
106459
100044
102153
100136
104439
100137
100047
104416
100013
100042
100048
101674
100070
100071
105449
100082

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Posibilitate de montaj şnec de descărcare - spate
Şnec de alimentare din remorcă, montat pe oblonul spate, echipat cu sistem de reglare a înălţimii de
descărcare, acţionare hidraulică de la tractor, pâlnie de alimentare, capac de vizitare pentru curăţire,
construcţie din inox, lungime: 3 - 4m, diametru: 150 - 200mm, debit maxim: 20 - 30 to/h.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem cu obloane din plastic, basculabilă pe 3 părţi:

OL TDK 200 P

20 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:

Tabla de podea:

20 t
Ecartament cca.:
1.950 mm
5270x2420x1600, dim.ptr.EuropaleţiSarcina max.admisă pe axă: 11.500 kg / axă
385/65 R 22,5 reşapate³
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
7.390 mm
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
2.550 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
1.600 mm (Plastic)
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
1.380 mm
Presiune max.de lucru:
200 bar
5 mm
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din plastic, întărite, pendulare separat, cu stâlpi centrali (demontabil pe o parte),

Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane:
Înălţimea platformei:

Platforma:
Etanşare:
Axe:
ALB:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:
Art-Nr.

şibăr de grâu (cereale)
Platformă cu dimensiuni pentru transport 12 buc.Europaleţi, închidere centralizată pe 3 părţi
Garnitură de etanşare pe părţile verticale
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Regulator automat al forţelor de frânare pe ambele axe
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
104531

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
104532

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
425/65 R 22,5 (Reşapat)³
100081
425/65 R 22,5³
100080
560/45 R 22,5²
100078
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă 100204
385/65 R 22,5 (Nou)³

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL TDK 200 P
Denumire

Art-Nr.

Oblon spate tip uşă

104553
100044
100136
104526
100047
100042
100012
100013
100082
100070
100071
100048
101674
103541

Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Acţionare hidraulică pentru deschidere oblon lateral
Jgheab pentru cartofi - lateral Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Prelată - Cabrio - rabatere cu acţionare hidraulică
* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,

100008
-

nu se acordă omologare R.A.R.

Posibilitate de montaj şnec de descărcare - spate
Şnec de alimentare din remorcă, montat pe oblonul spate, echipat cu sistem de reglare a înălţimii de
descărcare, acţionare hidraulică de la tractor, pâlnie de alimentare, capac de vizitare pentru curăţire,
construcţie din inox, lungime: 3 - 4m, diametru: 150 - 200mm, debit maxim: 20 - 30 to/h.

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem - cu cârlig şi braţ de ridicare pentru transport containere:

OL THKL 200

20 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Masă proprie cca.:
Sarcină pe ochet cca.:
Roţi - echipare standard:
Lungime totală:
Lăţime totală:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Axe:
ALB:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Agregat de ridicare:

20-22 t
4.800 kg
2000/3000/4000 kg
385/65 R 22,5 reşapate³
7.820 mm
2.435 mm

2050mm
18.000/20.000 kg
Unghi de basculare cca.: 50°
Forţa max.de ridicare:
18 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:23 L
Ecartament cca.:

Sarcina max. pe axe:

Ţeavă rectangulară, proţap cu suspensie hidraulică
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile

ADR 400x120mm, 25/40 km/h, agregat tandem cu suspensie cu arcuri parabolice
Regulator automat al forţelor de frânare în dotarea standard
Alimentare pneumatică în spate pentru a 2-a remorcă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
HYVA-Lift, cadrul agregatului de ridicare din DOMEX 420 MX, role cilindrice de sprijin pe cadru,
ramă separată, care permite atât rolarea căt şi bascularea containerelor,
containerul sprijinit pe 4 role şi asigurat prin 4 pârghii de blocare,
braţul culisant şi cârligul sunt executate din oţel WELDOX 700 (nu necesită întreţinere)
Sistem hidraulic:
Cilindrii hidraulici cu dublu efect, blocare hidraulică pe interior, înălţime cârlig 1.570mm,
asigurare mecanică împotriva căderii, Cilindrii 160/80, role sprijin 152 mm,
conducte şi cuple hidraulice în faţă
Dimensiuni interioare container:
4.200 - 6.500 mm, lungime optimă 6.000 mm
Alte dotări:
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
106489

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
560/60 - 22,5 167 A82
100066
560/45 R 22,5 152 D2
100078
560/60 R 22,5 161 D3
100068
385/65 R 22,5 (Nou)3

Accesorii
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (3000 kg la 21 t m.totală)
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (4000 kg la 22 t m.totală)

102153
102152

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL EDK 60 K

6 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
6t
4000x2110(2060)x500 mm
Roţi - echipare standard:
13.0/75-16/10PR¹
Masă proprie fără macara cca.: 1.600 kg
Lungime totală:
6.250 mm
Lăţime totală:
2.260 mm
Oblon de bază:
500 mm
Înălţimea platformei:
990 mm
Tabla de podea:
5 mm

1.700 mm
6.500 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l

Masă totală admisă:

Ecartament cca.:

Dimensiuni interioare:

Sarcina max.admisă pe axă:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 8 racoanţe, întărită
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 25 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100019 + 100029

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100022
100023
100024
100025
100026
100147
100202

15.0/55-17/10PR¹
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
12.5/80-18/12PR¹
355/60 R 18/16PR¹
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
13.0/75-16/10PR - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL EDK 60 K
Denumire

Art-Nr.

alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Pompă hidraulică manuală + cuplaj hidraulic
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
101644
100007
104416
100013
100046
100014
100028
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR
Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă monoax basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL EDK 70 K

7 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
7t
4000x2110(2060)x500 mm
Roţi - echipare standard:
12.5/80-18/12PR¹
Masă proprie fără macara cca.: 1.600 kg
Lungime totală:
6.250 mm
Lăţime totală:
2.300 mm
Oblon de bază:
500 mm
Înălţimea platformei:
990 mm
Tabla de podea:
5 mm

1.700 mm
8.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l

Masă totală admisă:

Ecartament cca.:

Dimensiuni interioare:

Sarcina max.admisă pe axă:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 8 racoanţe, întărită
Instalaţie de frânare pneumatică - Haldex
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100032 + 100029

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100033 + 100029

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100026
100147
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR¹
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
12.5/80-18/12PR - roată de rezervă -

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL EDK 70 K
Denumire

Art-Nr.

alte accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Pompă hidraulică manuală + cuplaj hidraulic
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
101644
100007
104416
100013
100046
100014
100028
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

100030

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100031
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică, nu se asigură omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL TDK 80 S K

8 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 8 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
8t
4000x2110(2060)x500 mm
Roţi - echipare standard:
13.0/75-16/10 PR²
Masă proprie fără macara cca.: 1.800 kg
Lungime totală:
6.200 mm
Lăţime totală:
2.300 mm
Oblon de bază:
500 mm
Înălţimea platformei:
1.180 mm
Tabla de podea:
5 mm

1.700 mm
11.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l

Masă totală admisă:

Ecartament cca.:

Dimensiuni interioare:

Sarcina max.admisă pe axă:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 8 racoanţe, întărită
Frânare pneumatică - Haldex, dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1050 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
103644 + 100029

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103643 + 100029

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100022
100023
100024
100025
100026
100147
100202

15.0/55-17/10PR²
19.0/45-17/10PR²
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
12.5/80-18/12PR²
355/60 R 18/16PR²
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
13.0/75-16/10 PR - roată de rezervă

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL TDK 80 S K
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

102079
101644
100007
104416
100013
100046
100028
100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-25 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100030

100.008

-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL TDK 120 K

12 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 10 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

12 t
4500x2240(2180)x600 mm
12.5/80-18/142 A8²
2.560 kg
6.900 mm
2.450 mm
600 mm
1.180 mm
5 mm

1.700 mm
12.400 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.700 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 20,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
14,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 10 racoanţe, întărită
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1700 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare

Art-Nr.

100050 + 101436

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.

100051 + 101436

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100039
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1700 mm
100040
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+500 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100049
100052
100026
100054
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR²
12.5/80-18/142 A8 - roată de rezervă

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Accesorii pentru OL TDK 120 K
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat (în loc de echip.standard)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Arc de readucere obloane (set)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Suport roată de rezervă cu vinci
Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)
Şasiu construcţie joasă (înălţimea platformei:1050-1070 mm)
posibilă echiparea numai cu roţi de dimensiunea:
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²

102079
100044
100041
100007
100137
100047
100012
100013
100028
100046
100045
100042
100043
100048
101674
100082
100030
100055

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-25 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100.008

-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL TDK 130 K

13 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 10 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
13 t
4500x2240(2180)x600 mm
Roţi - echipare standard:
12.5/80-18/142 A8²
Masă proprie fără macara cca.: 2.560 kg
Lungime totală:
6.850 mm
Lăţime totală:
2.450 mm
Oblon de bază:
600 mm
Înălţimea platformei:
1.210 mm
Tabla de podea:
5 mm

1.700 mm
12.400 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l

Masă totală admisă:

Ecartament cca.:

Dimensiuni interioare:

Sarcina max.admisă pe axă:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 10 racoanţe, întărită
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare

Art-Nr.

103618 + 101436

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.

103619 + 101436

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100039
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1700 mm
100040
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+500 mm)

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100049
100052
100026
100054
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
500/50-17/10PR²
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR²
12.5/80-18/142 A8 - roată de rezervă

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Accesorii pentru OL TDK 130 K
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat (în loc de echip.standard)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Arc de readucere obloane (set)
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Suport roată de rezervă cu vinci
Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)
Şasiu construcţie joasă (nu este posibil cu roţile 15.0/70-18/16PR²)

102079
100044
100041
100007
100137
100047
100012
100013
100028
100046
100045
100042
100043
100048
101674
100082
100030
100055

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-25 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100.008

-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu tandem basculabilă pe 3 părţi - KOMBI - TIP:

OL TDK 160 K

16 t masă totală admisă, cu şasiu prelungit, capace pentru casetele racoanţelor, 12 Racoanţe
Date tehnice / Echipare de bază:
16 t
5000x2300(2360)x600 mm
Roţi - echipare standard:
385/65 R 22,5 reşapate
Masă proprie fără macara cca.: 3.300 kg
Lungime totală:
7.375 mm
Lăţime totală:
2.550 mm
Oblon de bază:
600 mm
Înălţimea platformei:
1.320 mm
Tabla de podea:
5 mm

1.850 mm
18.000 kg
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l

Masă totală admisă:

Ecartament cca.:

Dimensiuni interioare:

Sarcina max.admisă pe axă:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Profil "U" chesonat, şasiu prelungit, platformă cu 12 racoanţe, întărită
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (rabatabil - tip foarfecă) - echip.tractor cu circuit hidr.dublu
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale, frână de staţionare
100056 + 100138

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100057 + 100138

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm
100102
Oblon spate acţionat hidraulic, înălţime totală: 1800 mm
100058
(posibil numai cu oblon de bază de 600 mm şi obloane suplimentare de 600+600 mm)
Set de obloane suplimentare - 500 mm
100101

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100065
100066
100068
100204

385/65 R 22,5² (Nou)
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Accesorii pentru OL TDK 160 K
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
Arcade pentru sfeclă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Arc de readucere obloane (set)
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *
Suport roată de rezervă cu vinci
Suport pentru macara
(necesară pentru montajul macaralei pe remorca Kombi)

102079
100044
100134
104439
100137
100047
100012
100013
100045
100043
100048
101674
100082
100030

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-25 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100.008

-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier - monoax - Tip:

OL EHK 80

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Ecartament:
Şasiu:
Vopsire:
Racoanţe:

8t
BPW
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW 1.700 mm
robust, cu două lonjeroane din ţeavă rectangulară
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
8 racoanţe robuste

Art-Nr.

Roţi-echipare stand.:

400/60-15.5 145 A8

Lungime utilă ptr.încărcare:3.550 mm
Lăţime utilă ptr.încărcare: jos 1.230 mm / sus 1.800 mm
Înălţimea încărcăturii:
la serie:

1.470 mm
Instalaţie electrică, cale de blocare

103078

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export), axa BPW, - nu se acordă omologare RAR
Art-Nr.
103079

Remorcă transport forestier cu macara (monoax):OL EHK 80 / OL 5300
Echipare de serie:

Vopsire:

8t
Macara montată:
Raza max.de acţiune 5,30 m
BPW
Capacit.de ridicare: 680 kg (la 4 m)
Frânare inerţială cu revenire automată
Mecanism de pivotare:2 cilindrii
cu două lonjeroane din ţeavă rectangulară Sistem de sprijin:
hidraulică, calare separată stânga + dr.
3.550 mm
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
1.230 mm
Cleşte:
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
1.800 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
1.470 mm
Montaj:
macara si cu dispozitiv de prindere
400/60-15.5 145 A8
în 3 puncte pentru tractor
8 racoanţe robuste
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Art-Nr.

103078 (+113400 macara)

Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:

Remorcă transport forestier cu macara (monoax):OL EHK 80 / OL 6400
Echipare de serie:

Vopsire:

8t
Macara montată:
Raza max.de acţiune 6,4 m
BPW
Capacit.de ridicare: 650 kg (la 4 m)
Frânare inerţială cu revenire automată
Mecanism de pivotare:2 cilindrii
cu două lonjeroane din ţeavă rectangulară Sistem de sprijin:
hidraulică, calare separată stânga + dr.
3.550 mm
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
1.230 mm
Cleşte:
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
1.800 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
1.470 mm
Montaj:
macara si cu dispozitiv de prindere
400/60-15.5 145 A8
în 3 puncte pentru tractor
8 racoanţe robuste
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Art-Nr.

103078 (+113401 macara)

Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara (monoax):OL EHK 80 / OL 6550
Echipare de serie:

Vopsire:

8t
Macara montată:
Raza max.de acţiune 6,55 m
BPW
Capacit.de ridicare: 650 kg (la 4 m)
Frânare inerţială cu revenire automată
Mecanism de pivotare:4 cilindrii
cu două lonjeroane din ţeavă rectangulară Sistem de sprijin:
hidraulică, calare separată stânga + dr.
3.550 mm
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
1.230 mm
Cleşte:
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
1.800 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
1.470 mm
Montaj:
macara si cu dispozitiv de prindere
400/60-15.5 145 A8
în 3 puncte pentru tractor
8 racoanţe robuste
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Art-Nr.

103078 (+113402 macara)

Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:

Omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R. din cauza sistemului de frânare

Accesorii
Prelungire şasiu inclusiv 2 racoanţe
Prelungire de racoanţe - 800 mm

Versiunea 15.00

104363
104364

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier (corhănit):

OL THK 90 S

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Racoanţe:

Vopsire:
R.A.R.:
Art-Nr.

9t
Roţi-echipare stand.:
semiaxe pendulare robuste
Direcţie:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Lungime utilă ptr.încărcare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Lăţime utilă ptr.încărcare:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară Înălţimea încărcăturii:
8 racoanţe fixe, sudate

300/80-15.3 138A8¹
proţap fix-sudat
3.500 mm
jos 900 mm / sus 1.650 mm
1.300 mm

raconaţe din ţeavă pătrată
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
fără omologare în România
fără instalaţie electrică
106446

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 S / OL 5300

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
R.A.R.:

9t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
proţap fix-sudat
Cleşte:
3.500 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe fixe, sudate
raconaţe din ţeavă pătrată
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 5,30 m
680 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

fără omologare în România
fără instalaţie electrică

Art-Nr.

106446 (+113400 macara)

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 S / OL 6400

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
R.A.R.:

Art-Nr.

Versiunea 15.00

9t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
proţap fix-sudat
Cleşte:
3.500 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe fixe, sudate

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

raconaţe din ţeavă pătrată
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
fără omologare în România
fără instalaţie electrică
106446 (+113401 macara)

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 S / OL 6550

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
R.A.R.:

Art-Nr.

9t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
proţap fix-sudat
Cleşte:
3.500 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe fixe, sudate

Raza max.de acţiune 6,55 m
650 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

raconaţe din ţeavă pătrată
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
fără omologare în România
fără instalaţie electrică
106446 (+113402 macara)

Omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R. din cauza sistemului de frânare

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.45

Remorcă transport forestier (corhănit):

OL THK 90 P*

Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:

10 t
Roţi-echipare stand.:
semiaxe pendulare robuste
Direcţie:
1.semiaxa faţă-frânare pneumatică
Lungime utilă ptr.încărcare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Lăţime utilă ptr.încărcare:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară Înălţimea încărcăturii:
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

300/80-15.3 138A8¹
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr

4.000 mm
jos 900 mm / sus 1.650 mm
1.300 mm

la serie
la serie

Art-Nr.

106448

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P* / OL 5300

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare pneumatică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Cleşte:
4.000 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 5,30 m
680 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie

Art-Nr.

106448 (+113400 macara)

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/ OL 6400

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare pneumatică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Cleşte:
4.000 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
106448 (+113401 macara)

Art-Nr.

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara Tip:

Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:

OL THK 90 P*/ OL 6550

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare pneumatică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Cleşte:
4.000 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
106448 (+113402 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/ OL 7000 SG
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare pneumatică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână Sistem de sprijin:
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Cleşte:
4.000 mm
900 mm
Montaj:
1.650 mm
1.300 mm
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 7,0 m
840 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.200 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
1041112 (+113404 macara)

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Post comandă macara THK 90 P

103171

Preţ adiţional pentru roţi la OL THK 90 P (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100147
100024

400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.47

Remorcă transport forestier (corhănit):

OL THK 90 P*
Instalaţie de frânare hidraulică

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:
R.A.R.:

10 t
Roţi-echipare stand.:
semiaxe pendulare robuste
Direcţie:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Lungime utilă ptr.încărcare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână
Lonjeron central din ţeavă rectangulară Lăţime utilă ptr.încărcare:
8 racoanţe rotative, solide
Înălţimea încărcăturii:
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

300/80-15.3 138 A8¹
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr

4.000 mm
jos 900 mm / sus 1.650 mm
1.300 mm

la serie
la serie
fără omologare în România
101612

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/OL 5300

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:
R.A.R.:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Sistem de sprijin:
4.000 mm
900 mm
Cleşte:
1.650 mm
1.300 mm
Montaj:
300/80-15.3 138 A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 5,30 m
680 kg (la 4 m)
2 cilindrii

hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
fără omologare în România

Art-Nr.

101612 (+113400 macara)

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/ OL 6400

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:
R.A.R.:

Art-Nr.

Versiunea 15.00

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Sistem de sprijin:
4.000 mm
900 mm
Cleşte:
1.650 mm
1.300 mm
Montaj:
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
2 cilindrii

hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
fără omologare în România
101612 (+113401 macara)

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/ OL 6550
Instalaţie de frânare hidraulică

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:
R.A.R.:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Sistem de sprijin:
4.000 mm
900 mm
Cleşte:
1.650 mm
1.300 mm
Montaj:
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
4 cilindrii

hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.100 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
fără omologare în România

Art-Nr.

101612 (+113402 macara)

Remorcă transport forestier cu macara Tip:

OL THK 90 P*/ OL 7000 SG
Instalaţie de frânare hidraulică

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă jos:
Lăţime utilă sus:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
Vopsire:
Instalaţie electrică:
grătar protecţie faţă:
R.A.R.:

10 t
Macara montată:
semiaxe pendulare robuste
Capacit.de ridicare:
1.semiaxa faţă-frânare hidraulică
Mecanism de pivotare:
2.semiaxa spate-de rulare, fără frână
Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Sistem de sprijin:
4.000 mm
900 mm
Cleşte:
1.650 mm
1.300 mm
Montaj:
300/80-15.3 138A8¹
8 racoanţe rotative, solide
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere

Raza max.de acţiune 7,0 m
750 kg (la 4 m)
4 cilindrii

hidraulică, calare separată stânga + dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschidere: 1.200 mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

la serie
la serie
fără omologare în România
101612 (+113404 macara)

Art-Nr.

Omologare R.A.R. (RO)
*Nu se acordă omologare R.A.R. din cauza sistemului de frânare

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru frânare hidraulică şi pe a 2-a semiaxă
Post comandă macara THK 90 P

1041115
103171

Preţ adiţional pentru roţi la OL THK 90 P (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100147
100024

400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier (corhănit):

OL THK 110 E - PREMIUM

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

11 t
Roţi-echipare stand.:
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Direcţie:
Frânare pneumatică-dublu circuit/4roţi Lungime utilă ptr.încărcare:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:
Racoanţe:
Vopsire:
Masă proprie cca.:

Lăţime utilă ptr.încărcare:

Lonjeron central din ţeavă rectangulară Înălţimea încărcăturii:
8 racoanţe rotative, solide
la serie:
Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
1.600 kg (fără macara)

400/60 x 15.5 145 A8
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr

4.100 mm
jos 800 mm / sus 1.800 mm
1.400 mm

Instal.electr.12V, sup.lămpi rabat.
Post comandă macara
Cale pentru roţi (staţionare)

102658

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică cu acţionare pe toate 4 roţile (variantă pentru export) - nu se acordă omologare RAR
Art-Nr.
103475

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 110 E / OL 5300
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

11 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă ptr.încărcare:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
la serie:

Lonjeron central din ţeavă rectangulară Cleşte:
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr
4.100 mm
Montaj:
jos 800 mm / sus 1.800 mm
1.400 mm
400/60 x 15.5 145 A8
8 racoanţe rotative, solide

Raza max.de acţiune 5,30 m
680 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

Instal.electr.12V, suport lămpi rabatabil
Post comandă macara
Cale pentru roţi (staţionare)

102658 (+113400 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 110 E / OL 6400
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

11 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă ptr.încărcare:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
la serie:

Lonjeron central din ţeavă rectangulară Cleşte:
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr
4.100 mm
Montaj:
jos 800 mm / sus 1.800 mm
1.400 mm
400/60 x 15,5 145 A8
8 racoanţe rotative, solide

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

Instal.electr.12V, suport lămpi rabatabil
Cale pentru roţi (staţionare), post comandă macara

Vopsire:

Art-Nr.

Versiunea 15.00

Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
102658 (+113401 macara)

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 110 E / OL 6550
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

11 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă ptr.încărcare:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
la serie:

Lonjeron central din ţeavă rectangulară Cleşte:
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr
4.100 mm
Montaj:
jos 800 mm / sus 1.800 mm
1.400 mm
400/60 x 15,5 145 A8
8 racoanţe rotative, solide

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

Instal.electr.12V, suport lămpi rabatabil
Cale pentru roţi (staţionare), post comandă macara

Vopsire:

Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
102658 (+113402 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 110 E / OL 7000 SG
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

11 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Cleşte:
Şasiu:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:
Lăţime utilă ptr.încărcare:
Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
Racoanţe:
la serie:

Lonjeron central din ţeavă rectangulară
Proţap cu direcţie, acţ.de 1 cilindru hidr Montaj:
4.100 mm
jos 800 mm / sus 1.800 mm
1.400 mm
400/60 x 15,5 145 A8
8 racoanţe rotative, solide

Raza max.de acţiune 7,0 m
750 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1200mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

Instal.electr.12V, suport lămpi rabatabil
Cale pentru roţi (staţionare), post comandă macara

Vopsire:

Grunduire autoforetica-ACC şi vopsire cu pulbere
102658 (+113404 macara)

Art-Nr.

Accesorii für OL THK 110 E
Denumire
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)

Art-Nr.

100046
Prelungire şasiu la lonjeronul central din ţeava rectang.incl.2 racoanţe
104811

(extensia trebuie comandată la lansarea comenzii
ulterior neexistând această posibilitate de modificare)

Preţ adiţional pentru roţi la OL THK 110 E (Diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100024

480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier (corhănit) Tip:

OL THK 130

Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,

Roţi-echipare stand.:
Direcţie:
Lungime utilă ptr.încărcare:

cu acţ.pe toate 4 roţile, 3 t sarcină /roată la fr. Lăţime utilă ptr.încărcare:
Şasiu:

şasiu robust şi stabil cu două

Înălţimea încărcăturii:
Şasiu:

Vopsire:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Grunduire autoforetica-ACC
10 racoanţe solide

Racoanţe:

la serie:

400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²
Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.

4.100 - 5.100 mm
jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
cu prelungire şasiu la serie

instalaţie electrică şi semnalizare,
cale pentru roţi (staţionare)

104730

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică cu acţionare pe toate 4 roţile (variantă pentru export) - nu se acordă omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
104732

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 130 / OL 5300
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:

şasiu robust şi stabil, cu două

Cleşte:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Direcţie:

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.Montaj:

Lungime utilă ptr.încărcare:

4.100 - 5.100 mm

Lăţime utilă ptr.încărcare:

jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
la serie:

10 racoanţe solide
instalaţie electrică şi semnalizare 12V

Şasiu:

cu prelungire şasiu la serie

Racoanţe:

Raza max.de acţiune 5,3 m
680 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

104730 (+113400 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 130 / OL 6400
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:

şasiu robust şi stabil, cu două

Cleşte:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Direcţie:

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.Montaj:

Lungime utilă ptr.încărcare:

4.100 - 5.100 mm

Lăţime utilă ptr.încărcare:

jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
la serie:

10 racoanţe solide
instalaţie electrică şi semnalizare 12V

Şasiu:

cu prelungire şasiu la serie

Racoanţe:

Art-Nr.
Versiunea 15.00

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
2 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare A, cu lăţimea de 2.450 mm
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

104730 (+113401 macara)
Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 130 / OL 6550
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:

şasiu robust şi stabil, cu două

Cleşte:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Direcţie:

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.Montaj:

Lungime utilă ptr.încărcare:

4.100 - 5.100 mm

Lăţime utilă ptr.încărcare:

jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
la serie:

10 racoanţe solide
instalaţie electrică şi semnalizare 12V

Şasiu:

cu prelungire şasiu la serie

Racoanţe:

Raza max.de acţiune 6,4 m
650 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1100mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

104730 (+113402 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 130 / OL 7000 SG
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:

şasiu robust şi stabil, cu două

Cleşte:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Direcţie:

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.Montaj:

Lungime utilă ptr.încărcare:

4.100 - 5.100 mm

Lăţime utilă ptr.încărcare:

jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
la serie:

10 racoanţe solide
instalaţie electrică şi semnalizare 12V

Şasiu:

cu prelungire şasiu la serie

Racoanţe:

Raza max.de acţiune 7,0 m
750 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1200mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

104730 (+113403 macara)

Art-Nr.

Remorcă transport forestier cu macara: OL THK 130 / OL 7100 SG
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:

13 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare
Frânare pneumatică - dublu circuit,
cu acţionare pe toate 4 roţile

Macara montată:
Capacit.de ridicare:
Mecanism de pivotare:
Sistem de sprijin:

3 t sarcină pe roată la frânare
Şasiu:

şasiu robust şi stabil, cu două

Cleşte:

lonjeroane din ţeavă rectangulară
Direcţie:

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.Montaj:

Lungime utilă ptr.încărcare:

4.100 - 5.100 mm

Lăţime utilă ptr.încărcare:

jos 800 mm / sus 1.900 mm
1.600 mm
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)²

Înălţimea încărcăturii:
Roţi-echipare stand.:
la serie:

10 racoanţe solide
instalaţie electrică şi semnalizare 12V

Şasiu:

cu prelungire şasiu la serie

Racoanţe:

Art-Nr.
Versiunea 15.00

Raza max.de acţiune 7,1 m
950 kg (la 4 m)
4 cilindrii
hidraulică, calare separată stg.+dr.
picioare rabatabile
Cleşte ptr.lemn, deschid.:1200mm
rotator cu portanţa de 3.000 kg
macara si cu dispozitiv de prindere
în 3 puncte pentru tractor

104730 (+113404 macara)
Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Accesorii
Denumire
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)

Art-Nr.

100046

Preţ adiţional pentru roţi la OL THK 130 (Diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100024

480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă transport forestier (corhănit) Tip:
OL THK 160
Echipare de serie:
Masă totală admisă:
Axe:
Sistem de frânare:
Şasiu:
Vopsire:
Racoanţe:
Roţi-echipare stand.:
Înălţimea platformei:
Masă proprie cca.:

16 t
semiaxe BPW, robuste, pendulare,
cu grad mare de libertate la sol
Frânare pneumatică-Haldex, cu acţ.pe 4 roţi
robust,cu două lonjeroane din ţeavă rectangul.
ecartament de 1.950 mm

Direcţie:
Lăţime de încărcare:
Înălţimea încărcăturii:
Cuplare:
la serie:

Grunduire autoforetica-ACC
12 racoanţe solide, rotative,
(10 pe şasiu+ 2 pe prelungire), racoanţe H = 1.600 mm
500/45-20/18PR
850 mm
3.200 kg (fără macara)

Proţap cu direcţie, acţ.de 2 cilindrii hidr.

Lungime utilă ptr.încărcare:
4500mm + 900mm (extensia)=5400mm

Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime totală:

2120 mm
1.800 mm
înaltă sau joasă, prin rotirea proţapului
- suport lămpi rabatabil,
- frână de parcare automată,
- picior de sprijin acţionat hidraulic
- grătar protecţie faţă - 2,8 m²
cu înălţimea de 1.800 mm
7.050 / 7.700 mm
2.450 mm
2.650 mm

102655

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică cu acţionare pe toate 4 roţile (variantă pentru export) - nu se acordă omologare RAR
Art-Nr.
102656

Instalaţie electrică cu lămpi laterale *
Protecţii laterale *

100048
101674

* Obligatoriu pentru omologare RAR

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100031

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Macara de încărcare Tip:

OL 5300

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:

5,30 m
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
picioare de sprijin - A
comandă cu manete în cruce
2 cilindrii

Hidraulica:
Capacitate de ridicare:
Cleşte:
Greutate proprie cca.:
Rotator:

Art-Nr.

113400

Macara de încărcare Tip:

OL 6400

fără acţionare hidraulică proprie
680 kg (la 4 m)
Cleşte pentru lemn HZ 110
810 kg
cu rotire fără limitare, 3t

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

6,40 m
Hidraulica:
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
Capacitate de ridicare:
picioare de sprijin - A
Cleşte:
6 manete cu comandă electro-hidraulicăGreutate proprie cca.:
2 cilindrii
Rotator:
1,5 m

Art-Nr.

113401

Macara de încărcare Tip:

OL 6550

fără acţionare hidraulică proprie
650 kg (la 4 m)
Cleşte pentru lemn HZ 110
860 kg
cu rotire fără limitare, 3t

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

6,40 m
Hidraulica:
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
Capacitate de ridicare:
picioare de sprijin - A
Cleşte:
6 manete cu comandă electro-hidraulicăGreutate proprie cca.:
4 cilindrii
Rotator:
1,5 m

Art-Nr.

113402

Macara de încărcare Tip:

OL 7000/SG

fără acţionare hidraulică proprie
650 kg (la 4 m)
Cleşte pentru lemn HZ 110
980 kg
cu rotire fără limitare, 3t

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

7,0 m
Hidraulica:
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
Capacitate de ridicare:
picioare rabatabile, acţ.hidraulic
Cleşte:
6 manete cu comandă electro-hidraulicăRotator:
4 cilindrii
1,5 m

Art-Nr.

113403

Macara de încărcare Tip:

OL 7100/SG

fără acţionare hidraulică proprie
840 kg (bei 4m)
Cleşte pentru lemn HZ 120
cu rotire fără limitare, 3t

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

7,1 m
Hidraulica:
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
Capacitate de ridicare:
picioare rabatabile, acţ.hidraulic
Cleşte:
6 manete cu comandă electro-hidraulicăGreutate proprie cca.:
4 cilindrii
Rotator:
1,5 m

fără acţionare hidraulică proprie
950 kg (bei 4 m)
Cleşte pentru lemn HZ 120
1.130 kg
cu rotire fără limitare, 4,5t

113404

Art-Nr.
* raza max.de acţiune cu cleşte pentru lemn
Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Macara de încărcare Tip:

OL 7300 - cu acţionare mecanică

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

7,3 m
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
picioare rabatabile
6 manete cu comandă mecanică
4 cilindrii
1,5 m

Hidraulica:
Capacitate de ridicare:
Cleşte:
Greutate proprie cca.:
Rotator:

fără acţionare hidraulică proprie
1150 kg (bei 4 m)
Cleşte pentru lemn HZP 125
cca. 1.500 kg
cu rotire fără limitare, 4,5t

Art-Nr.

101437

Macara de încărcare Tip:

OL 8700 - cu acţionare mecanică

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:
Braţ telescopic:

8,7 m
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
picioare rabatabile, acţ.hidraulic
6 manete cu comandă mecanică
4 cilindrii
2,8 m

Hidraulica:
Capacitate de ridicare:
Cleşte:
Greutate proprie cca.:
Rotator:

fără acţionare hidraulică proprie
1.100 Kg bei (bei 4 m)
Cleşte pentru lemn HZP 130
cca.1.600 kg
cu rotire fără limitare, 4,5t

101438

Art-Nr.

Accesorii
Denumire
Alimentare hidraulică proprie cu acţionare de la tractor
Suport cu ramă consolidată (pentru OL 7300 şi OL 8700)
Post comandă pentru macara
Scaun manevrare macara-montat central pe macara
Preţ adiţional pentru comandă cu Joystick la OL 7300
Preţ adiţional pentru comandă cu Joystick la OL 8700

Art-Nr.

100181
101439
103171
103172
103478
103479

* raza max.de acţiune cu cleşte pentru lemn
La montarea macaralelor pe remorci, vă rugăm ţineţi cont de înălţimea picioarelor de calare şi comunicaţi dimensiunile !!!

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Macara de încărcare- Z -Tip:

OL 6300 Z

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Unghi de rotire:
Sistem de sprijin:
Comanda:
Mecanism de pivotare:

6,3 m
400 ° (200° stg. şi 200° dr.)
acţ.hidraulic, picioare laterale,
(cu acţionare verticală)
distribuitor comandă cu 4 poziţii
4 cilindrii

Sarcina de ridicare:

fără acţionare hidraulică proprie
450 kg, la raza max.de acţiune
4m max.700 kg

Cleşte:

Cleşte pentru lemn, deschidere 1,2m

Greutate proprie cca.:

700 kg
cu rotire fără limitare (3.000 kg)

Hidraulica:
Capacitate de ridicare:

Rotator:

Art-Nr.

102261

Macara de încărcare- Z -Tip:

OL 7000 Z

Echipare de serie:
Raza max.de acţiune*:
Capacitate de ridicare:
Greutate proprie cca.:
Mecanism de pivotare:

7,0 mtr.
800 kg, la raza max.de acţi.(cu cleşte)
1.350 kg
4 cilindrii

Moment de rotaţie:
Braţ telescopic:
Hidraulica:
Rotator:
Cleşte:

20 kNm
2 x (1150 + 700 mm)
cu alimentare hidraulică proprie
cu rotire fără limitare (4.500 kg)
Cleşte pentru lemn HZP 150

100183

Art-Nr.

Montaj (în funcţie de tipul de remorcă)

Accesorii
Denumire
Alimentare hidraulică proprie cu acţionare de la tractor
Suport cu ramă consolidată
Post comandă pentru macara
Scaun manevrare macara-montat central pe macara

Art-Nr.

100181
101439
103171
103172

* raza max.de acţiune cu cleşte pentru lemn
La montarea macaralelor pe remorci, vă rugăm ţineţi cont de înălţimea picioarelor de calare şi comunicaţi dimensiunile !!!

alte accesorii pentru toate tipurile de macarale
Graifer pentru pământ de 600 mm
cu cilindrii orizontali + cuplă rapidă

100184

Graifer pentru gunoi de grajd cu 10 dinţi de crocodil
cu cilindrii orizontali + cuplă rapidă

100185

Graifer pentru crengi cu dinţi de crocodil tip: OL RZ 145
101614
forţă de strângere 7 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1450 mm, cca. 100 kg

* raza max.de acţiune cu cleşte pentru lemn

▪ Preţurile nu conţin TVA şi costuri de transport, sunt valabile la poarta fabricii (Ex Works)

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Cleşte pentru manipulat buşteni Tip: OL HZ 2200
Forţă de susţinere:
Deschidere max.:
Lăţime:
Lungime:
Înălţime:
Lungimea consolei:
Greutate proprie cca.:
Art-Nr.

61 kN
2300 mm
1520 mm
1600 mm
900 mm
1280 mm
335 kg

100294

Cleşte pentru încărcare

OL VZ 1200

inclusiv rama de montaj pentru încărcător frontal

Braţ de prelungire:
1000 mm
100475
Deschidere cleşte:
1200 mm
Rotator:
4,5 t (cu rotire fără limitare)
Preţ adiţional pentru supapă de sens cu comandă electro-hidraulică
107834
(elimină a 4-a funcţiune de la încărcătorul frontal)

Cleşte pentru lemne
OL HZ 110
100476
Forţă de strângere 6 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1100 mm, cca. 61 kg
OL HZ 120
100477
Forţă de strângere 6 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1200 mm, 92 kg
OL HZ 140
100478
Forţă de strângere 7,5 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1400 mm, 110 kg
OL HZP 125
100479
Forţă de strângere 7,5 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1250 mm, 111 kg
OL HZP 130
100480
Forţă de strângere 8 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1300 mm, 137 kg

Graifer pentru crengi cu dinţi de crocodil
OL RZ 145

101614

Forţă de strângere 7 t, presiune de lucru 200 bari, deschidere max. 1450 mm, cca. 100 kg

Accesorii
Denumire

Rotator GR 30
Rotator GR 46
Rotator GR 463
Rotator GR 603

Art-Nr.

3,0 t portanţă
4,5 t portanţă
4,5 t portanţă
6,0 t portanţă

100481
100482
100483
100484

▪ Preţurile nu conţin TVA şi costuri de transport, sunt valabile la poarta fabricii (Ex Works)

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe basculabilă pe 3 părţi TIP: OL ZDK 70 S
7 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

7t
4070x2030x500 mm
260/70 15.3 126 A8¹
2.000 kg
6.220 mm
2.165 mm
500 mm
1.100 mm

1.700 mm
5.700 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.500 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 60-75-90-105
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 17,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
8,3 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu rabatere în jos şi cu deschidere separată,
şibăr de grâu (cereale)
stâlpi demontabili
ADR, 24 km/h, portanţa max.5.700 kg/axă
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1500 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
101606

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm

100021

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100011
100005
100200

300/80-15.3 TL 138A8²
340/55-16 133 A8 (350/50-16/12PR)²
260/70-15.3 126 A8 - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii pentru OL ZDK 70 S
Denumire
Cuplă de remorcare - 8t
Apărători de noroi
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale

102079
104526
104416
100013
104438
100048
101674

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

Versiunea 15.00

Art-Nr.

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe basculabilă pe 3 părţi TIP: OL ZDK 120
12 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

12 t
4500x2240(2180)x600 mm
15.0/70-18/16PR²
3.000 kg
6.530 mm
2.420 mm
600 mm
1.220 mm
5 mm

1.700 mm
6.300 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Cursă-cilindru de basculare: 1.700 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 20,3 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
14,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 1700 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
100124

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100073

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 500 mm
Set de obloane suplimentare - 600 mm

100101
100039

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100026
100054

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR² - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL ZDK 120
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Arc de readucere obloane (set)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)

102079
100044
100041
104526
100047
100042
100043
100012
100013
100082
100045
100048
101674
104438
105448

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe basculabilă pe 3 părţi TIP: OL ZDK 140
14 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

14 t
5000x2300(2360)x600 mm
385/65 R 22,5 reşapate
3.400 kg
6.950 mm
2.550 mm
600 mm
1.340 mm
5 mm

1.850 mm
10.000 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
100074

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100075

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm

100102

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5 (Nou)²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL ZDK 140
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Arc de readucere obloane (set)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)
Suport roată de rezervă cu vinci

102079
100044
100134
104526
100047
100043
100012
100013
100082
100045
100048
101674
104438
105449
100082

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe basculabilă pe 3 părţi TIP: OL ZDK 180 S
18 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Oblon de bază:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Axe:
ALB:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

18 t
5000x2300(2360)x800 mm
385/65 R 22,5 reşapate
3.750 kg
7.100 mm
2.550 mm
800 mm
1.360 mm
5 mm

1.850 mm
10.000 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare, şibăr de grâu (cereale)
Platformă conică, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
numai pe axa fată
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
100125

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100126

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare - 600 mm

100102

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100078
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5 (Nou)²
560/45 R 22,5² (Atenţie: la laţimea totală şi la dezaxare)
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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accesorii pentru OL ZDK 180 S
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
ALB pe a doua axă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Arc de readucere obloane (set)
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Oblon bază spate hidraulic cu deschidere la orizontală
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)

102079
100044
100134
104526
100047
100135
104416
100013
100082
100045
100048
101674
104438
105449

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.66

Remorcă cu două axe basculabilă pe 3 părţi TIP: OL ZDK 180
18 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni interioare:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:
Platforma:
Etanşare:
Axe:
ALB:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

18 t
5200x2420x800x800, dim.Europaleţi
385/65 R 22,5 reşapate³
4.350 kg
7.390 mm
2.550 mm
800 + 800 mm (= 1600 mm)
1.380 mm
5 mm

1.950 mm
11.500 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 5
Cursă-cilindru de basculare: 1.850 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
18,6 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din tablă de oţel cu capete de profil, pendulare separat, întărite, cu stâlpi centrali,
şibăr de grâu (cereale)
Platformă robustă cu dimensiuni pentru transport 12 buc.Europaleţi, stâlpi demontabili,
Închidere centralizată pe 3 părţi
Garnitură de etanşare pe părţile verticale
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Regulator automat al forţelor de frânare pe ambele axe
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Grunduire autoforetica-ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
100076

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100077

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100078
100204

385/65 R 22,5 (Nou)³
425/65 R 22,5 (Reşapat)³
425/65 R 22,5 (Nou)³
560/45 R 22,5 161 D²
(Atenţie: la laţimea totală şi la dezaxare)
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Set obloane suplimentare
Reducere de preţ pentru set de obloane suplimentare

100131

de 600 mm în loc de 800 mm

alte accesorii

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL ZDK 180
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
Oblon spate cu două uşi şi două şibăre de grâu (cereale)
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Acţionare hidraulică pentru deschidere oblon lateral
Jgheab pentru cartofi - lateral Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Prelată - Cabrio - rabatere cu acţionare hidraulică
Proţap în formă de "Y"
Vopsire obloane în altă culoare (de menţionat codul RAL)

101672
100044
100136
104526
100047
100042
104416
100013
100082
100070
100071
100048
101674
103541
104731
105449

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Posibilitate de montaj şnec de descărcare - spate
Şnec de alimentare din remorcă, montat pe oblonul spate, echipat cu sistem de reglare a înălţimii de
descărcare, acţionare hidraulică de la tractor, cu descărcare pe spate sau laterală, capac de vizitare-curăţire,
construcţie din inox, lungime: 3 - 4m, diametru: 150 - 200mm, debit maxim: 20 - 30 to/h.

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe, cu obloane din plastic, basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL ZDK 180 P

18 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:

18 t

Ecartament cca.:

1.950 mm

Dimensiuni interioare:

5270x2420x1600, dim.ptr. Europaleţi

Sarcina max.admisă pe axă:

11.500 kg / axă

Roţi - echipare standard:

385/65 R 22,5 reşapate³

Nr.trepte-cilindru basculare: 5

Lungime totală:

7.390 mm

Cursă-cilindru de basculare:

Lăţime totală:

2.550 mm

Diametre-cilindru bas-Ømm: 75-90-105-120-140

Obloane de bază:

1600 mm (din plastic)

Forţa max.de ridicare-cil.bas: 30,7 t

Înălţimea platformei:

1.380 mm

Presiune max.de lucru:

200 bar

Tabla de podea:

5 mm

Cantitate de ulei necesară:

18,6 l

Şasiu:
Sistem de frânare:
Obloane:

Profil "U" chesonat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Obloane din plastic, întărite, pendulare separat, cu stâlpi centrali (demontabil pe o parte),

Platforma:
Etanşare:
Axe:
ALB:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

1.850 mm

şibăr de grâu (cereale)
Platformă cu dimensiuni pentru transport 12 buc.Europaleţi, închidere centralizată pe 3 părţi
Garnitură de etanşare pe părţile verticale
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Regulator automat al forţelor de frânare pe ambele axe
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
104458

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
104467

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
425/65 R 22,5 (Nou)³
100080
560/45 R 22,5 161 D²
100078
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
100204
385/65 R 22,5 (Nou)³
425/65 R 22,5 (Reşapat)2

¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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alte accesorii pentru OL ZDK 180 P
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
100044
100136
104526
100047
100042
100012
100013
100082
100070
100071
100048
101674
103541

Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Acţionare hidraulică pentru deschidere oblon lateral
Jgheab pentru cartofi - lateral Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Prelată - Cabrio - rabatere cu acţionare hidraulică

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,

100008
-

nu se acordă omologare R.A.R.

Obloane laterale pendulare,
împărţite în două pe orizontală

Versiunea 15.00

cilindru hidr.de basculare şibăr de grâu (cereale) şi
zincat
cuplă de remorcare automată

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă cu două axe pentru transport baloţi Tip:OL ZDK 120 B (8m)
12 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:

Înălţime totală:

12 t
15.0/70-18/16PR²
3.500 kg
8.000 mm
12.510 mm
2.500 mm
2.210 mm

Şasiu:
Sistem de frânare:
Axe:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Alte dotări:

Ţeavă rectangulară
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
BPW, 25 km/h
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, lămpi laterale, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale

Masă totală admisă:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime platformă:
Lungime totală:
Lăţime totală:

Lungime de încărcare cu oblon-grilaj:
Lăţime de încărcare:
Înălţime oblon-grilaj:
Înălţimea platformei:
Ecartament cca.:

9.300 mm
2.450 mm
1.100 mm
1.225 mm
1.950 mm

100151

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
100152

La platforma de 8 m:
nr.max.de baloţi Ø 1.500mm: 22 buc.(cca.7.050 kg)

Accesorii
Denumire
Preţ adiţional ptr. prelungire de platformă
de la 8.000 mm la 9.500 mm (400 mm in faţă + 1.000 mm în spate)
Apărători de noroi

Art-Nr.

100153
104439

La platforma prelungită de 9,5 m:

nr.max.de baloţi Ø 1.500mm: 26 buc.(cca.8.350 kg)
Lungime max.de încărcare: 10.500 mm

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100026
100054

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)²
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR² - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

Taxă de omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

100008
-

Menţiune: Termen de livrare mai mare !!!

Versiunea 15.00
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Remorcă cu trei axe pentru transport baloţi Tip: OL DDK 240 B
24 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:

Lăţime de încărcare:

24 t
435/50 R 19.5 reşapată
5.000 kg
9.900 mm
2.400 mm

Şasiu:
Sistem de frânare:
Axe:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
nr.max.de baloţi Ø 1,25m:

Ţeavă rectangulară
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
ADR
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, lămpi laterale, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
34 Baloţi

Masă totală admisă:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime platformă:

Lungime de încărcare cu oblon-grilaj:
Lăţime de încărcare:
Ecartament cca.:
Înălţimea platformei:

11.185 mm
2.488 mm
2.050 mm
1.140 mm

141110

Art-Nr.

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem cu benă basculantă-TIP:

TMK 160 cu benă ptr.piatră

16 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Sistem de frânare:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

16 t
4500x2200(2140)x700 mm
385/65 R 22,5 reşapate
4.110 kg
6.460 mm
2.545 mm
700 mm
1.380 mm
8 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.850 mm
18.000 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
24,8 l

Ţeavă rectangulară, cu proţap fix-sudat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile, ALB
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 6 mm, oblon bază spate acţionat hidraulic
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (rabatabil - tip foarfecă)
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
Frânare pneumatică 100091

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR - cuplare joasă HitchArt-Nr.
Frânare hidraulică
100092

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 400 mm

100109

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5 (Nou)²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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-
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Remorcă cu tandem cu benă basculantă-TIP:

TMK 190 cu benă ptr.piatră

19 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Sistem de frânare:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

19 t
5000x2200(2140)x900 mm
385/65 R 22,5 reşapate
4.500 kg
6.460 mm
2.550 mm
900 mm
1.380 mm
8 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.950 mm
18.000 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
24,8 l

Ţeavă rectangulară, cu proţap fix-sudat
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile, ALB
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 6 mm, oblon bază spate acţionat hidraulic
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (rabatabil - tip foarfecă)
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), protecţii laterale
Frânare pneumatică 102984

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR - cuplare joasă HitchArt-Nr.
Frânare hidraulică
102985

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 400 mm

100109

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100065
100066
100067
100068
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5 (Nou)²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D³
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-
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Remorcă pentru *ŞANTIER*

Atenţie: alte condiţii de reducere

Benă semirotundă pentru transport piatră/Halfpipe: OL HPM 300
22 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
22 t
Masă tot.admisă(pe şantier):25 t
Dimensiuni interioare:
5200x2280/2210x1300 (Conică)
560/60 R 22,5 167 A82
Roţi - echipare standard:

Ecartament cca.:

1.950 mm

Agregat cu sarcina max.pe axe:32.000 kg

Nr.trepte-cilindru basculare: 4
Unghi de basculare:
55°
Volum util (la nivelul benei): 12,5 m³
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară: 35 l

Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de benă:

7.600 mm
2.550 mm
1.300 mm
1.310 mm
6 mm HARDOX 450/6mm DOMEX 700

Şasiu:
Sistem de frânare:
Bena:
Profile benă:
Sistem de sprijin:
Axe:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile

ALB:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

6 mm Hardox 450, oblon spate cu acţionare hidraulică
6 mm Domex 700
Picior de sprijin acţionat hidraulic
ADR, 150x150x16 mm, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Agregat de rulare cu suspensie mecanică, cu arcuri parabolice, cu portanţa de 32 t
Regulator automat al forţelor de frânare, la serie
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 4 trepte, cursa de 4.500 mm,
cu inel cardanic
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
105126

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
560/60 E 22.5 161 D3
100068
650/50 R 22,5 163 E Alliance A 3803
102752
620/55 R 26.5 166D Vredestein3
101608
650/55 R 26,5 167 E Alliance A 3803
103646
710/50 R 26,5 Vredestein 170 D3
101609
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

Omologare RAR pe drumurile publice doar la masa totală autorizată de 20 t

alte accesorii

Versiunea 15.00
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Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare - 8t
Apărători de noroi
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (max.4000 kg pe ochet)
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
Preţ adiţional pentru suspensie hidraulică - axe ADR
Sarcina max.admisă pe axă 15 t, 30 t / agregat,

102079
104526
102152
101627
113294

tambur de frânare 420x180, prima axă cu posibilitate de liftare
Preţ adiţional pentru suspensie hidr.-axe ADR-spate autodirectoare113295
Sarcina max.admisă pe axă 15 t, 30 t / agregat,

tambur de frânare 420x180, prima axă cu posibilitate de liftare

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă TIP:

OL TMK 130

13 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Bena:
Sistem de frânare:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

13 t
4500x2260(2200)x1300 mm
12.5/80-18/142 A8²
2.950 kg
6.400 mm
2.500 mm
1.300 mm
1.120 mm
5 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.700 mm
12.400 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
18,6 l

Profil "U" chesonat, cu grunduire autoforetică - ACC
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
BPW, 24 km/h (capabil să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
103632

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103553

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm

100085

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100049
100052
100026
100054
100203

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)² (Atenţie: la lăţimea totală şi dezaxare!)
500/50-17/10PR² (Atenţie: la lăţimea totală şi dezaxare!)
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)² (Atenţie: la lăţimea totală şi dezaxare!)
355/60 R 18/16PR²
15.0/70-18/16PR²
12.5/80-18/142 A8²- roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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alte accesorii pentru OL TMK 130
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Protecţii laterale

100044
100141
100007
100137
100042
100043
100046
100028
100048
103859
100098
101675

Benă cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
104805
Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ/laterală101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
* Bena nu este construcţie conică, iar bascularea laterală este posibilă numai pe o singură parte

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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-
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă TIP:

OL TMK 150

15 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Bena:
Sistem de frânare:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

15 t
4500x2260(2200)x1300 mm
385/65 R 22,5 reşapate
3.350 kg
6.400 mm
2.500 mm
1.300 mm
1.300 mm
5 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.850 mm
18.000 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
18,6 l

Profil "U" chesonat, cu grunduire autoforetică - ACC
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm, oblon spate rabatabil acţionat hidraulic
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin cu rolă rabatabilă
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă autom.
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
103556

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
103557

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm

100085

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100081
100080
100060
100065
100066
100068
100204

385/65 R 22,5 (Nou)²
425/65 R 22,5² (Reşapat)
425/65 R 22,5 (Nou)²
500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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alte accesorii pentru OL TMK 150
Denumire

Art-Nr.

Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală - preţ adiţional
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
ALB (regulator automat al forţelor de frânare)
Picior de sprijin acţionat hidraulic (echip.tractor cu circuit hidr.dublu)
Picior de sprijin întărit cu angrenaj melcat
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Protecţii laterale

100044
100141
100007
100137
100042
100043
100046
100028
100048
103859
100098
101675

Benă cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
104805
Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
* Bena nu este construcţie conică, iar bascularea laterală este posibilă numai pe o singură parte

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă TIP:

OL TMK 160 SUMO

16 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Sistem de frânare:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

16 t
5000x2240(2300)x1500 mm
385/65 R 22,5 reşapate
4.600 kg
6.835 mm
2.550 mm
1.500 mm
1.360 mm
5 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.850 mm
18.000 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
18,6 l

Ţeavă rectangulară, grunduire autoforetică-ACC, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile, ALB
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm, podea de 5 mm
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1.850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
100089

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
100090

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100104
100088

Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
Reducere de preţ pentru versiunea fără proţap cu arc
(fără reglarea înălţimii de cuplare)

100142
101645

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100060
100065
100066
100068
100204

500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii

Versiunea 15.00
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Accesorii pentru OL TMK 160 SUMO
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
Cuplă de remorcare automată
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t

100044
102153
100134
104527
100048
103859

Benă cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
104808
Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
* Bena nu este construcţie conică, iar bascularea laterală este posibilă numai pe o singură parte

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă TIP:

OL TMK 180 SUMO

18 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Sistem de frânare:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Cuplaje:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

18 t
5000x2240(2300)x1500 mm
385/65 R 22,5 reşapate
4.800 kg
6.835 mm
2.550 mm
1.500 mm
1.360 mm
5 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.850 mm
18.000 kg
5
1.850 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
18,6 l

Ţeavă rectangulară, grunduire autoforetică-ACC, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, ALB
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm, podea de 5 mm
ADR 406x120, 24 km/h (capabile să ruleze până la 40 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5 trepte, cursa de 1850 mm, treptele fiind cromate dur,
cu inel cardanic, limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
101656

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
101657

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100104
100088

Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)

100142

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100060
100065
100066
100068
100204

500/55-20 150 A8 (500/55-20/12PR)²
560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D²
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h

alte accesorii
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Accesorii pentru OL TMK 180 SUMO
Denumire

Art-Nr.

Alte accesorii
Cuplă de remorcare automată
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Protecţii laterale

100044
100069
100134
104527
100048
103859
100098
101675

Benă cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
101646
Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
* Bena nu este construcţie conică, iar bascularea laterală este posibilă numai pe o singură parte

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă: OL TMK 202 SUMO
20 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Tabla de podea (benă):
Înălţimea platformei:

20 t
5800x2300(2240)x1500 mm
385/65 R 22,5 reşapate³ *
5.340 kg
7.480 mm
2.550 mm
1.500 mm
5 mm
1.360 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Cursă-cilindru de basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.950 mm
20.000 kg
5/6
2.500 / 3.150 mm
75-90-105-120-140
30,7 t
200 bar
24,8 l

* valabil numai pentru varianta cu bena fară obloane suplimentare
Echipare de serie:
Şasiu:
Sistem de frânare:
ALB:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Cuplaje:
Alte dotări:
Art-Nr.

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
Regulator automat al forţelor de frânare pe ambele axe
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm, podea de 5 mm
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 5/6 trepte, cursa de 2.500 / 3.150 mm, treptele fiind cromate dur,
limitator de cursă cu supapă
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
Frânare pneumatică 103621

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR -cuplare joasă HitchArt-Nr.
Frânare hidraulică
103622

OL TMK 203 SUMO
(20 t sau cu ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 = 21 t)
Benă cu dimensiunile: 7000 x 2300(2240) x 1500 mm
!!! remorca cu bena de 7000 mm lungime nu poate fi echipată cu roţi de 385/65 R22,5
Art-Nr.

Frânare pneumatică 103623

Benă cu dimensiunile: 7000 x 2300(2240) x 1500 mm - echipare cu frână hidraulică (var.ptr.EXPORT)
Art-Nr.
Frânare hidraulică
103625

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Bena de 5,8 m cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
101646
Bena de 7,0 m cu basculare laterală* - posibil numai pe o parte
104809
Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
* Bena nu este construcţie conică, iar bascularea laterală este posibilă numai pe o singură parte

Versiunea 15.00
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Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare pentru bena de 5800 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100105
100106

Set obloane suplimentare pentru bena de 7000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100107
100108

alte accesorii pentru OL TMK 202 / 203 SUMO
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)*
100065
100066
100067
100068
101607
101608
100204

560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22.5 161D³
650/50 R 22.5 163D³
620/55 R 26.5 166D³
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm
Denumire
Preţ adiţional ptr.agregat Boogie incl.axe BPW-autodirect.(ec.2150 mm)
Axă spate autodirectoare
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Preţ adiţional ptr.sistem de suspensie hidraulică (oblig.ecart.2150mm)
axă spate autodirectoare, axă liftabilă, comandă hidraulică
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (3000 kg la 21 t m.totală)
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 5800 mm
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 7000 mm
Apărători de noroi
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Direcţie comandată cu axe ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Girofar
Suport roată de rezervă cu vinci

Art-Nr.

101647
102418
100098
106487
102153
102754
102755
104527
100048
101675
103559
103568
103859
103860
100082

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem - cu benă basculantă TIP:

OL TMK 202 F

20 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Tabla de podea (benă):
Înălţimea platformei:

20 t
5800x2300(2240)x1500 mm
385/65 R 22,5 reşapate³ *
5.400 kg
7.480 mm
2.550 mm
1.500 mm
5 mm
1.400 mm

Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axe:
Nr.trepte-cilindru basculare:
Diametre-cilindru bas-Ømm:
Forţa max.de ridicare-cil.bas:
Presiune max.de lucru:
Cantitate de ulei necesară:

1.950 mm
20.000 kg
4
69-88-107-126
24,90 t
200 bar
35,1 L

* valabil numai pentru varianta cu bena fară obloane suplimentare
Echipare de serie:
Şasiu:
Sistem de frânare:
ALB:
Bena:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Cuplaje:
Alte dotări:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
Regulator automat al forţelor de frânare pe ambele axe
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm, podea de 5 mm
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare frontal cu 4 trepte, cursa de 4.500 mm,
treptele fiind cromate dur
Alimentare hidraulică şi pneumatică în spate ptr.a 2-a remorcă cu robinet cu 3 căi
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare

Art-Nr.
Frânare pneumatică 113114
OL TMK 202 F
Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR -cuplare joasă HitchArt-Nr.
Frânare hidraulică
113121
OL TMK 203 F
(20 t sau cu ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 = 21 t)
Benă cu dimensiunile: 7000 x 2300(2240) x 1500 mm
!!! remorca cu bena de 7000 mm nu poate fi echipată cu roţi de 385/65 R22,5
Art-Nr.
Frânare pneumatică 113123
OL TMK 203 F
(20 t sau cu ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 = 21 t)
Benă cu dimensiunile: 7000 x 2300(2240) x 1500 mm - echipare cu frână hidraulică (var.ptr.EXPORT)
Art-Nr.
Frânare hidraulică
113126

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Oblon spate cu volum (până la max. 2-3 m³, fără basculare laterală)
101633
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
100142
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627

alte accesorii
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Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare pentru bena de 5800 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100105
100106

Set obloane suplimentare pentru bena de 7000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100107
100108

alte accesorii pentru OL TMK 202 / 203 F
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)*
100065
100066
100067
100068
101607
101608
100204

560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22.5 161D³
650/50 R 22.5 163D³
620/55 R 26.5 166D³
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm
Denumire
Preţ adiţional ptr.agregat Boogie incl.axe BPW-autodirect.(ec.2150 mm)
Axă spate autodirectoare
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Preţ adiţional ptr.sistem de suspensie hidraulică (oblig.ecart.2150mm)
axă spate autodirectoare, axă liftabilă, comandă hidraulică
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (3000 kg la 21 t m.totală)
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 5800 mm
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 7000 mm
Apărători de noroi
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale
Direcţie comandată cu axe ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Girofar
Suport roată de rezervă cu vinci

Art-Nr.

101647
102418
100098
106487
102153
102754
102755
104527
100048
101675
103559
103568
103859
103860
100082

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.
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Remorcă cu tridem - cu benă basculantă Tip:

OL TMK 300

29-30 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea (benă):

Şasiu:
Sistem de frânare:
Axe:
Sistem de sprijin:
Direcţie:
ALB:
Bena:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:
Art-Nr.

29-30 t
7000x2300(2240)x1500 mm
385/65 R 22,5 reşapate³
8.500 kg
8.800 mm
2.550 mm
1.500 mm
1.455 mm
5 mm

Frânare pneumatică 100095

* remorca cu bena de 8000 mm nu poate fi echipată cu roţi de 385/65R22,5

Frânare pneumatică 101629

Benă cu dimensiunile: 9000 x 2300(2240) x 1500 mm
Art-Nr.

Sarcina max.admisă pe axă:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 6 roţile
ADR, 25 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h) 420x180
Picior de sprijin acţionat hidraulic
1.+ 3-a axă autodirectoare
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 6 trepte, cursa de 3.150 mm, treptele fiind cromate dur,
limitator de cursă cu supapă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare

Benă cu dimensiunile: 8000 x 2300(2240) x 1500 mm
Art-Nr.

2.050 mm
10.000 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 6
Cursă-cilindru de basculare: 3.150 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 88-107-126-145-165-187
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 53,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
39,3 l
Ecartament cca.:

* remorca cu bena de 9000 mm nu poate fi echipată cu roţi de 385/65R22,5

Frânare pneumatică 101630

Accesorii
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Accesorii pentru TMK 300
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare pentru bena de 7000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100107
100108

Set obloane suplimentare pentru bena de 8000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

101623
101624

Set obloane suplimentare pentru bena de 9000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)*
100065
100066
100067
100068
101607
101608

560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D³
650/50 R 22.5 163D³
620/55 R 26.5 166D³ (posibil numai cu distanţa dintre axe de min. 1570 mm)
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm

Alte accesorii
Oblon spate cu volum, lungime totală + 800 mm
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
Direcţie comandată cu axe ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 7000 mm
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Apărători de noroi
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Girofar

101633
100142
100097
102755
100146
100098
104527
101627
103859
103860

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100008
Omologare RAR pe drumurile publice doar la masa totală autorizată de 29 t

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.90

Remorcă cu tridem - cu benă basculantă Tip:

OL TMK 340

34 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Tabla de podea:

Şasiu:
Sistem de frânare:
Axe:
Sistem de sprijin:
Direcţie:
ALB:
Bena:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

34 t cu ochet de tractiune cu cap sferic Ecartament cca.:
2.050 mm
8000x2300(2240)x1500 mm
Sarcina max.admisă pe axă: 12.000 kg / axă
385/65 R 22,5 reşapate³ *
Nr.trepte-cilindru basculare: 6
8.830 kg
Cursă-cilindru de basculare: 3.150 mm
8.800 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 88-107-126-145-165-187
2.550 mm
Forţa max.de ridicare-cil.bas: 53,7 t
1.500 mm
Presiune max.de lucru:
200 bar
cca.1.445 mm
Cantitate de ulei necesară:
39,3 l
5 mm
* valabil numai pentru varianta cu bena fară obloane suplimentare

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 6 roţile
ADR, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h), 420x180, cu distanţa dintre axe de min.1,8m
Picior de sprijin acţionat hidraulic
1.+ 3-a axă autodirectoare
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
Pereţii laterali al benei sunt din tablă de oţel de 4 mm
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cilindru hidr.de basculare cu 6 trepte, cursa de 3.150 mm, treptele fiind cromate dur
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare

Benă cu dimensiunile: 8000 x 2300(2240) x 1500 mm
Art-Nr.

Frânare pneumatică 101631

Benă cu dimensiunile: 9000 x 2300(2240) x 1500 mm
Art-Nr.

Frânare pneumatică 101632

Accesorii pentru TMK 340 >>>>
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Accesorii pentru TMK 340
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare pentru bena de 8000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

101623
101624

Set obloane suplimentare pentru bena de 9000 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)*
100065
100066
100067
100068
101608
101607

560/60-22.5 158 A8 (550/60-22.5/12PR)²
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
560/60 R 22,5 161D³
620/55 R 26.5 166D³ (posibil numai cu distanţa dintre axe de min. 1570 mm)
650/50 R 22.5 163D³
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm

Alte accesorii
Oblon spate cu volum, lungime totală + 800 mm
Oblon spate rabatabil cu 2 uşi şi 2 şibăre de grâu (cereale)
Prelată culisabilă cu accesorii pentru bena de 8000 mm
Axă fixă ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm - preţ adiţional / axă
Axă autodirectoare ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm-preţ / axă
Direcţie comandată cu axe ADR 410x180 cu ecartament de 2150 mm
Calare hidraulică a suspensiei pe axa spate
Apărători de noroi
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Girofar

101633
100142
102755
100095
100096
100097
100098
104527
101627
103859
103860

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100008
Omologare RAR pe drumurile publice doar la masa totală autorizată de 29 t
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Remorcă cu trei axe basculabilă pe 3 părţi TIP:

OL DDK 240

24 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:

Tabla de podea:

24 t
7200x2420x800x800 mm(dim.ptr.Europaleţi)
385/65 R 22,5 reşapate³
6.780 kg
9.365 mm
2.550 mm
800 + 800 mm (= 1600 mm)
1.490 mm
5 mm

Şasiu:
Sistem de frânare:
Platforma:
Obloane:
Etanşare:
Axe:
ALB:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Sistem de basculare:
Alte dotări:

Ţeavă rectangulară
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 6 roţile
Platformă cu dim.ptr.transport 16 Europaleţi, Închidere centralizată pe 3 părţi, stâlpi demontabili,
pendulare separat, întărite, cu stâlpi centrali, şibăr de grâu (cereale)
Garnitură de etanşare pe părţile verticale
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
Şasiu - vopsire bicomponentă, obloanele - grunduire ACC prin imersie şi vopsire cu pulbere
Cilindru hidr.de basculare cu 6 trepte, cursa de 3.150 mm, treptele fiind cromate dur
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare

Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane:
Înălţimea platformei:

1.950 mm
11.500 kg / axă
Nr.trepte-cilindru basculare: 6
Cursă-cilindru de basculare: 3.150 mm
Diametre-cilindru bas-Ømm: 88-107-126-145-165-187
Hubkraft 1. Stufe:
53,7 t
Presiune max.de lucru:
200 bar
Cantitate de ulei necesară:
39,3 l
Ecartament cca.:

Sarcina max.admisă pe axă:

100083

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100059
100080
100081
100204

385/65 R 22,5³ (Neuräder)
425/65 R 22,5 (Nou)³
425/65 R 22,5 (Reşapat)³
385/65 R 22,5 reşapată - roată de rezervă
¹ = 25 km/h, ² = 25/40 km/h, ³ = 25/40/60 km/h

Alte accesorii
Cuplă de remorcare automată
Prelată rolabilă, coviltir, platformă de acces
Apărători de noroi
Arcade pentru sfeclă
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
Şibăr de grâu cu dozare fină
Jgheab de grâu (cereale)
Suport roată de rezervă cu vinci
Jgheab pentru cartofi - lateral Instalaţie electrică cu lămpi laterale
Protecţii laterale

100044
100145
104526
100047
100042
104416
100013
100082
100071
100048
101674

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tandem cu descărcare pe orizontală tip: OL ASW 200
20 t masă totală admisă

Atenţie: Termen de livrare mai mare

Date tehnice / Echipare de bază:

Lăţime totală:

20 t
7000x2300x2000 mm
560/60-22.5 158 A8²
7.500 kg
9.060 mm
2.550 mm

Şasiu:
Sistem de frânare:
ALB:
Axe:
Sistem de sprijin:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Alte dotări:

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
BPW, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare

Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:

Art-Nr.

Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axă:
Volum de încărc.fără obl.suplim:
Volum de încărc.cu obl.suplim:

2.000 mm
1.450 mm
1.950 mm
10.000 kg / axă
32 m³
40 m³

Frânare pneumatică 100093

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
100094
Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 400 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100110
100111
100112

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
100066
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
100067
560/60 R 22.5 161D³
100068
650/50 R 22.5 163D³
101607
620/55 R 26.5 166D³
101608
!!! La echiparea cu anumite tipuri de roţi, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm
Denumire
Art-Nr.
Preţ adiţional pentru axă fixă cu ecartament de 2150 mm-preţ / axă
101648
Preţ adiţional pentru axă autodirectoare cu ecart.de 2150 mm-preţ / axă 101649
Preţ adiţional pentru suspensie întărită
101650
Preţ adiţional ptr.agregat Boogie incl.axe BPW-autodirect.(ec.2150 mm) 101647
Preţ adiţional ptr.sistem de suspensie hidraulică (oblig.ecart.2150mm) 106487
axă spate autodirectoare, axă liftabilă, comandă hidraulică
Perete lateral benă rabatabil în jos (posibil numai pe o parte)
101651
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
Axă autodirectoare - spate (1950 mm) pentru ASW
100139
Axă autodirectoare - spate (2150 mm) pentru ASW
100139+101649
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (max.4000 kg pe ochet)
102152
Apărători de noroi
104527
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
100042
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
100048
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
103568
Protecţii laterale
101674
Girofar
103860
Benă demontabilă cu agregat de descărcare
Picioare de sprijin pentru benă
Preţ adiţional pentru montajul benei cu *Twist Locking Container*
(sistem de blocare container)

Versiunea 15.00
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Omologare R.A.R. (RO)
Varianta echipată cu sistem de frânare pneumatic
cu lăţimea totală de 2.550 mm (axe cu ecartament de 1.950 mm)
taxa de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

100008

* Pentru a asigura o mai mare stabilitate a remorcii, recomandăm echiparea cu axe cu ecartament de 2.150 mm,
caz în care se depăşeşte lăţimea totală de 2.550 mm şi poate circula pe drumurile publice doar
cu aviz pentru vehicule agabaritice emis de la Autoritatea Naţională a Drumurilor
Obţinerea acestui aviz cade în sarcina beneficiarului
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică, nu se asigură omologare R.A.R.

Versiunea 15.00
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Remorcă cu tridem cu descărcare pe orizontală Tip: OL ASW 300
29-30 t masă totală admisă
Atenţie:Termen de livrare mai mare
30 t numai cu ochet de tracţiune cu cap sferic K80 (max.3.000 kg sarcina pe ochet)
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:

Şasiu:
Sistem de frânare:
ALB:
Axe:
Sistem de sprijin:
Direcţie:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Alte dotări:

29 t(cu ochet cu cap sf.K80=30 t)
7000x2300x2000 mm
560/60-22.5 158 A8²
7.950 kg
9.060 mm
2.550 mm

Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axă:
Volum de încărc.fără obl.suplim:
Volum de încărc.cu obl.suplim:

2.000 mm
1.450 mm
2.150 mm
10.000 kg / axă
32 m³
40 m³

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 6 roţile
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
ADR 420x180, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Direcţie comandată (prima şi a treia axă directoare)

Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
Frânare pneumatică 101498

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
101652
Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 400 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm

100110
100111
100112

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100066
100068
100067
103645
101607

560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22.5 161D³
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
620/55 R 26.5 166D³
650/50 R 22.5 163D³
!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm

Accesorii pentru ASW
Denumire
Art-Nr.
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (max.3000 kg pe ochet la 30 t GT) 102153
Apărători de noroi
104527
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
100042
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
100048
Protecţii laterale
101674
Girofar
103860
Benă demontabilă cu agregat de descărcare
Picioare de sprijin pentru benă
Preţ adiţional pentru montajul benei cu *Twist Locking Container*
(sistem de blocare container)

106463
106464

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100008
Omologare RAR pe drumurile publice doar la masa totală autorizată de 29 t

Atenţie: Lăţimea totală a remorcii depăşeşte 2.550 mm şi poate circula pe drumurile publice doar cu aviz pentru vehicule agabaritice emis de la Autoritatea Naţională a Drumurilor
Obţinerea acestui aviz cade în sarcina beneficiarului
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Remorcă cu tridem cu descărcare pe orizontală Tip: OL ASW 340
33-34 t masă totală admisă
Atenţie:Termen de livrare mai mare
34 t cu ochet de tracţiune cu cap sferic K80 (max.4.000 kg sarcina pe ochet)
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Lungime totală:
Lăţime totală:

Şasiu:
Sistem de frânare:
ALB:
Axe:
Sistem de sprijin:
Direcţie:
Instalaţie electrică:
Vopsire:
Alte dotări:

33-34 t (cu ochet K80)
9000x2300x2000 mm
560/60-22.5 158 A8²
11.500 kg
10.750 mm
2.550 mm

Înălţime benă:
Înălţimea platformei:
Ecartament cca.:
Sarcina max.admisă pe axă:
Volum de încărc.fără obl.suplim:
Volum de încărc.cu obl.suplim:

2.000 mm
1.500 mm
2.150 mm
12.000 kg / axă
40 m³
50 m³

Ţeavă rectangulară, proţap cu preluarea încărcării de un arc cu foi
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 6 roţile
Regulator automat al forţelor de frânare, în dotarea standard
ADR 420x180, 24 km/h (capabile să ruleze până la 60 km/h)
Picior de sprijin acţionat hidraulic
Direcţie comandată (prima şi a treia axă directoare)

Instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V, priză electrică spate
vopsire clasică - bicomponentă
Cale pentru roţi (staţionare), frână de staţionare
Frânare pneumatică 103570

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare pentru benă - 300 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 400 mm
Set de obloane suplimentare pentru benă - 500 mm (numai cu roţi de 22.5")

103847
103848
103849

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100066
100068
100067
101608
103646
101607
103647

560/60-22.5 167 A8 (550/60-22.5/16PR)²
560/60 R 22.5 161D³
600/55-22.5 168 A8 (600/55-22.5/16PR)²
620/55 R 26.5 166D³
650/55 R 26.5 167 E Alliance A 380³ (!!! la laţimea totală şi la dezaxare)
650/50 R 22.5 163D³ (Atenţie: la laţimea totală şi la dezaxare)
710/50 R 26.5³ (Atenţie: la laţimea totală şi la dezaxare)
!!! Datorită roţilor mari, lăţimea totală depăşeşte 2.550 mm

Accesorii pentru ASW
Denumire
Art-Nr.
Bară antiîmpănare spate reglabilă pe înălţime
101627
Oblon suplimentar faţă rabatabil, acţionată hidraulic
101625
Obloane suplimentare laterale rabatabile, acţionate mecanic, preţ / laterală
101626
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80 (max.4000 kg pe ochet la 34 t GT) 102152
Apărători de noroi
104526
AGS (pârghie de frână cu autoreglare) per axă
100042
Instalaţie electrică cu lămpi laterale
100048
Protecţii laterale
101674
Girofar
103860
Benă demontabilă cu agregat de descărcare
Picioare de sprijin pentru benă
Preţ adiţional pentru montajul benei cu *Twist Locking Container*
(sistem de blocare container)

106463
106464

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100008
Omologare RAR pe drumurile publice doar la masa totală autorizată de 29 t

Atenţie: Lăţimea totală a remorcii depăşeşte 2.550 mm şi poate circula pe drumurile publice doar cu aviz pentru vehicule agabaritice emis de la Autoritatea Naţională a Drumurilor
Obţinerea acestui aviz cade în sarcina beneficiarului

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - monoax Tip: OL STE 60
6 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Obloane:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Valţuri:
Axe:
Sistem de frânare:
Lanţuri:
Podea şi Racleţi:
Agregat de împrăştiere:

6t
Lungime totală:
6.200 mm
4160x1750x500 mm
Lăţime totală:
2.045 mm
din tablă de oţel, cu rabatere în jos
Obloane de bază:
500 mm (Serie)
13.0/75-16/10PR¹
Înălţime agregat împ.cca.:
1.100 mm
1.780 kg
Ecartament cca.:
1.500 mm
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie Portanţa max. axă:
6,5 t (la 25 km/h)
BPW: 24 km/h
Frânare inerţială cu revenire automată – BPW
2 lanţuri zincate şi stabile de transport racleţi
Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor,
cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi, racleţi de antren.gunoi dintr-o buc.
4 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1 m,
oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil, acţionat mecanic

100159

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 400 mm
Oblon bază spate de 500 mm*
Oblon suplimentar spate de 400 mm*

100166
100168
100167

* se montează în locul agregatului de împrăştiere pentru a transforma remorca în una de transport

Oblon protecţie agregat spate,cu acţionare hidraulică(în loc de acţ.mec) 100174
Perete culisant pentru dozare gunoi acţionat hidraulic (Stauschieber)
100175

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100022
100023
100024
100025
100026

15.0/55-17/10PR¹
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
12.5/80-18/12PR¹
355/60 R 18/16PR¹
¹ = 25 km/h

Alte accesorii
100172
100173
100176
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)+articulaţie dublă (la un capăt) 100177
Arbore cardanic cu cuplaj unisens
Arbore cardanic cu cuplaj unisens + articulaţie dublă (la un capăt)
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - monoax Tip: OL STE 70
7 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Obloane:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Valţuri:
Axe:

7t
4160x1750x500 mm
din tablă de oţel, cu rabatere în jos
12.5/80-18/142 A8¹
1.850 kg
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie
BPW: 24 km/h

Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane de bază:
Înălţime agregat împ.cca.:
Ecartament cca.:
Portanţa max. axă:

6.200 mm
2.045 mm
500 mm
1.100 mm
1.700 mm
8.000 kg

Sistem de frânare:

Instalaţie de frânare pneumatică - Haldex

Lanţuri:

2 lanţuri zincate şi stabile de transport racleţi
Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor,
cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi, racleţi de antren.gunoi dintr-o buc.
4 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1 m,
oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil, acţionat mecanic

Podea şi Racleţi:
Agregat de împrăştiere:

100160

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
100161

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 400 mm
Oblon bază spate de 500 mm*
Oblon suplimentar spate de 400 mm*

100166
100168
100167

* se montează în locul agregatului de împrăştiere pentru a transforma remorca în una de transport

Oblon protecţie agregat spate,cu acţionare hidraulică(în loc de acţ.mec) 100174
Perete culisant pentru dozare gunoi acţionat hidraulic(Stauschieber)100175

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100023
100024
100026
100149

19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
355/60 R 18/16PR¹
400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)¹
¹ = 25 km/h

Alte accesorii
100172
100173
100176
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)+articulaţie dublă (la un capăt) 100177
Arbore cardanic cu cuplaj unisens
Arbore cardanic cu cuplaj unisens + articulaţie dublă (la un capăt)
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
100008
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică, nu se asigură omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - monoax Tip: OL STE 80
8 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Obloane:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Valţuri:
Axe:

8t
4700x1900x600 mm
din tablă de oţel, cu rabatere în jos
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)¹
2.980 kg
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie
BPW: 24 km/h

Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane de bază:
Înălţime agregat împ.cca.:
Ecartament cca.:

6.720 mm
2.350 mm
600 mm
1.360 mm
1.700 mm

Sistem de frânare:

Frânare pneumatică

Lanţuri:

4 lanţuri zincate şi stabile de transport racleţi
Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor,
cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi, racleţi de antren.gunoi dintr-o buc.
4 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1,2 m,
oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil, acţionat hidraulic

Podea şi Racleţi:
Agregat de împrăştiere:

106429

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 500 mm
Oblon bază spate de 600 mm*
Oblon suplimentar spate de 500 mm*

100169
100171
100170

* se montează în locul agregatului de împrăştiere pentru a transforma remorca în una de transport

Perete culisant pentru dozare gunoi acţionat hidraulic(Stauschieber)100175

Alte accesorii
100172
100173
100176
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)+articulaţie dublă (la un capăt) 100177
Arbore cardanic cu cuplaj unisens
Arbore cardanic cu cuplaj unisens + articulaţie dublă (la un capăt)
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-la varianta cu frână pneumatică

100008

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100149

400/60-15.5 145 A8 (400/60-15.5/14PR)¹

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - monoax Tip: OL STE 140
14 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:

14 t
5500x(2000-1450)x1350 mm

Lungime totală:
Lăţime totală:
Înălţime benă:

8.320 mm
2.830 mm
1350 mm
1.600
2.250 mm
13.000 kg

23.1/18 - 26
Înălţime agregat împ.cca.:
Masă proprie cca.:
5650 kg
Ecartament cca.:
Valţuri:
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie Portanţa max. axă:
Axe:
ADR 420x180, max.40 km/h
Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit
Sistem de frânare:
Lanţuri:
2 lanţuri masive pentru transportul racleţilor
Agregat de împrăştiere:
2 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1,6 m
Perete culisant pentru dozare gunoi:
în dotarea standard
Roţi - echipare standard:

106444

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art.-Nr.
Frânare hidraulică
106468

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 250 mm

104530

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
650/65 R 30,5 (ET -50 lăţime totală 2865 mm)

Alte accesorii
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)
şi articulaţie dublă (la un capăt) de 250 Nm

104976

Omologare R.A.R. (RO)
nu se asigură omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - tandem Tip:

OL STT 80

8 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Obloane:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Valţuri:
Axe:

8t
4700x1900x600 mm
din tablă de oţel, cu rabatere în jos
13.0/75-16/10PR¹
3.050 kg
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie
BPW: 24 km/h

Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane de bază:
Înălţime agregat împ.cca.:
Ecartament cca.:
Portanţa max. axă:

6.720 mm
2.350 mm
600 mm
1.360 mm
1.700 mm
12 t (bei 25 km/h)

Sistem de frânare:

Frânare inerţială cu revenire automată - BPW, cu acţionare pe toate 4 roţile

Lanţuri:

4 lanţuri zincate şi stabile de transport racleţi
Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor,
cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi, racleţi de antren.gunoi dintr-o buc.
4 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1,2 m,
oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil, acţionat hidraulic

Podea şi Racleţi:
Agregat de împrăştiere:

100163

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 500 mm
Oblon bază spate de 600 mm*
Oblon suplimentar spate de 500 mm*

100169
100171
100170

* se montează în locul agregatului de împrăştiere pentru a transforma remorca în una de transport

Perete culisant pentru dozare gunoi acţionat hidraulic(Stauschieber)100175

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100026
100023
100024
100022
100150
100025

355/60 R 18/16PR¹
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
15.0/55-17/10PR¹
15.0/55-17/16PR¹
12.5/80-18/12PR¹
¹ = 25 km/h

Alte accesorii
100172
100173
100176
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)+articulaţie dublă (la un capăt) 100177
Arbore cardanic cu cuplaj unisens
Arbore cardanic cu cuplaj unisens + articulaţie dublă (la un capăt)
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)

Omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R. din cauza sistemului de frânare inerţială

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Remorcă pentru împrăştiat gunoi - tandem Tip:

OL STT 130

13 t masă totală admisă
Date tehnice / Echipare de bază:
Masă totală admisă:
Dimensiuni benă-interior:
Obloane:
Roţi - echipare standard:
Masă proprie cca.:
Valţuri:
Axe:

13 t
4700x1900x600 mm
din tablă de oţel, cu rabatere în jos
12.5/80-18/142 A8¹
3.350 kg
Fiecare valţ acţi. în baie de ulei proprie
BPW: 24 km/h

Lungime totală:
Lăţime totală:
Obloane de bază:
Înălţime agregat împ.cca.:
Ecartament cca.:
Portanţa max. axă:

6.720 mm
2.350 mm
600 mm
1.360 mm
1.700 mm
12.400 kg

Sistem de frânare:

Instalaţie de frânare pneumatică - dublu circuit, cu acţionare pe toate 4 roţile

Lanţuri:

4 lanţuri zincate şi stabile de transport racleţi
Podea din plăci de lemn stratificat cu rezistentă la uzură, instalaţie hidraulică pentru acţionarea racleţilor,
cu reglare continuă a vitezei de deplasare a racleţilor înainte şi înapoi, racleţi de antren.gunoi dintr-o buc.
4 valţuri împrăştietoare verticale, cu cuţite, înălţimea de alimentare cu gunoi a împrăştietorului cca.1,2 m,
oblon protecţie agregat de împrăştiere – spate, rabatabil, acţionat hidraulic

Podea şi Racleţi:
Agregat de împrăştiere:

103630

Art-Nr.

Echipare cu frână hidraulică (variantă pentru export) – nu se asigură omologare RAR
Art-Nr.
Frânare hidraulică
103631

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Set obloane suplimentare
Set de obloane suplimentare laterale - 500 mm
Oblon bază spate de 600 mm*
Oblon suplimentar spate de 500 mm*

100169
100171
100170

* se montează în locul agregatului de împrăştiere pentru a transforma remorca în una de transport

Perete culisant pentru dozare gunoi acţionat hidraulic(Stauschieber)100175

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100026
100023
100024
100049
100052
100054

355/60 R 18/16PR¹
19.0/45-17/10PR¹
480/45-17 146 A8 (19.0/45-17/14PR)¹
500/50-17/10PR¹
500/50-17 149 A8(500/50-17/14PR)¹
15.0/70-18/16PR¹
¹ = 25 km/h

Alte accesorii
100172
100173
100176
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)+articulaţie dublă (la un capăt) 100177
Arbore cardanic cu cuplaj unisens
Arbore cardanic cu cuplaj unisens + articulaţie dublă (la un capăt)
Arbore cardanic cu cuplaj de siguranţă (cu bolţuri)

Omologare R.A.R. (RO)
La varianta echipării cu sistem de frânare pneumatică,
Taxă de omologare R.A.R.-24 km/h-nu include şi înmatricularea
La varianta echipării cu sistem de frânare hidraulică,
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

100008
-

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Tabel cu caracteristici roţi
Portanţă
25 km/h

Portanţă
40 km/h

260/70-15.3 126 A8
300/80-15.3 138 A8
340/55-16 133 A8
400/60-15.5 145 A8
13.0/75-16/10PR
15.0/55-17/10PR
19.0/45-17/10PR
480/45-17 146 A8
500/50-17/10PR
500/50-17 149 A8
12.5/80-18/12PR
15.0/70-18/12PR
15.0/70-18/16PR
500/55-20 150 A8
560/60-22.5 158 A8
560/60-22.5 167 A8
600/55-22.5 168 A8

2190
2800
2940
4120
2810
2730
3060
4280
3440
4540
3440
3720
4470
4780
5720
7800
8000

1850
2350
2470
3460
2360
2300
2570
3600
2900
3820
2900
3140
3740
4020
5100
6550
6700

355/60 R 18 142J
385/65 R 22.5 reşapat
425/65 R 22.5 reşapat
385/65 R 22.5 nou
425/65 R 22.5 nou
560/45 R 22.5 152D
560/60 R 22.5 161D
650/50 R 22.5 163D
620/55 R 26.5 166D
710/50 R 26.5 170D
710/50 R 30.5 173D
850/50 R 30.5 182D

3580
5400
5400
5400
5400
5600
7300
7700
8350
9500
13050
13450

3050
5175
5400
5175
5400
4820
6300
6650
7200
8150
11200
11550

Denumire

Portanţă
60 km/h
Diagonal
-

Radial
2880
4950
5400
4950
5400
3800
4800
5150
5800
6800
9200
9500

Diametru
mm

Lăţime
mm

presiune
max.bar

775
850
780
850
905
865
870
860
960
950
975
1000
1000
1060
1240
1240
1240

270
310
345
410
345
385
455
480
500
500
340
395
395
515
565
565
625

6,5
5,5
4
4,4
4
3,75
2,75
4
2,75
3,75
5
4,25
5,75
3
2,5
3,5
3,5

890
1100
1130
1100
1130
1095
1250
1250
1370
1370
1480
1615

352
385
425
385
425
545
560
645
615
710
725
870

5
9
9
9
9
4
4
4
4
4
4
4

Denumirea veche

10.0/75-15.3/12PR
11.5/80-15.3/12PR
350/50-16/12PR
400/60-15.5/14PR

19.0/45-17/14PR
500/50-17/14PR

500/55-20/12PR
550/60-22.5/12PR
550/60-22.5/16PR
600/55-22.5/16PR

Valorile date în tabel sunt orientative şi pot varia în funcţie de producător

Densităţi specifice pentru diferite materiale
Grâu (Weizen)
Secară (Roggen)
Orz (Gerste)
Ovăz (Hafer)
Porumb boabe (Körnermais)
Rapiţă (Raps)
Cartofi (Kartoffeln)
Sfeclă de zahăr (Zuckerrüben)

Versiunea 15.00

710 - 820 kg/m3
660 - 780 kg/m3
580 - 640 kg/m3
400 - 500 kg/m3
680 - 720 kg/m3
700 - 750 kg/m3
625 - 725 kg/m3
650 - 700 kg/m3

Siloz iarbă (Grassilage)
Siloz porumb (Maissilage)
Gunoi de grajd (Stallmist)
Nisip umed (Feuchter Sand)
Pământ umed (Feuchte Erde)

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

430 - 650 kg/m3
600 - 700 kg/m3
750 - 1000 kg/m3
1700 - 2000 kg/m3
1900 - 2100 kg/m3
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Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 32

Echipare de serie:
Cisternă:

3.200 l - cisternă din oţel, Ø 1100 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 3480 mm şi grosime de 4 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 4350 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 300/60, 6 prezoane,
Frânare inerţială cu revenire automată, ecartament de 1500 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 300/80-15.3 TL 138A8

Art-Nr.

102626

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

13.0/75 x 16 10PR
15.0/55 x 17 10PR

100020
100022

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.105

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 43

Echipare de serie:
Cisternă:

4.300 l - cisternă din oţel, Ø 1200 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 3980 mm şi grosime de 4 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 7000 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 300/60, 6 prezoane,
Frânare inerţială cu revenire automată, ecartament de 1700 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 12.5/80 x 18 142 A8

Art-Nr.

102627

Echipare cu frână pneumatică
Axă BPW, tambur de frânare 310/80, 6 prezoane, instalaţie de frânare pneumatică - Haldex, roţi 12.5/80 x 18 142 A8
Art-Nr.
102756

Preţ adiţional pentru roţi
15.0/55 x 17 10PR

Art-Nr.

19.0/45 x 17 10PR
480/45 x 17 146 A8 (19.0/45 x 17 14PR)
15.0/70 x 18 151 A8

100022
100023
100024
100054

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.106

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 50

Echipare de serie:
Cisternă:

5.000 l - cisternă din oţel, Ø 1300 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4010 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 310/80, 6 prezoane,
Frânare pneumatică - Haldex, ecartament de 1700 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 15.0/70 x 18 151 A8

Art-Nr.

102758

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

480/45 x 17 146 A8
500/50 x 17 149 A8

100024
100052

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100.008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.107

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 60

Echipare de serie:
Cisternă:

6.000 l - cisternă din oţel, Ø 1400 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4060 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600,
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axă ADR, tambur de frânare 400/80, 10 prezoane, capabil să ruleze cu 40 km/h,
Frânare pneumatică - Haldex, ecartament de 1700 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60x22,5 158 A8

Art-Nr.

102630

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

560/60 x 22,5 167 A8
560/60 R 22,5 152 D

100066
102751
100067
102752

600/55 x 22,5 168 A8
650/50 R 22,5 163 E
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100.008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.108

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 70

Echipare de serie:
Cisternă:

7.000 l - cisternă din oţel, Ø 1400 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4810 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600,
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axă ADR, tambur de frânare 400/80, 10 prezoane, capabil să ruleze cu 40 km/h
Frânare pneumatică - Haldex, ecartament de 1700 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60x22,5 158 A8

Art-Nr.

102631

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

560/60 x 22,5 167 A8
560/60 R 22,5 152 D

100066
102751
100067
102752

600/55 x 22,5 168 A8
650/50 R 22,5 163 E
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100.008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.109

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 87

Echipare de serie:
Cisternă:

8.700 l - cisternă din oţel, Ø 1600 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4620 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600,
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 410/120, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit - Haldex, ecartament de 1950 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60x22,5 158 A8

Art-Nr.

102632

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm
Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.110

Cisternă cu vid (vakuum) - monoax

VKE 100

Echipare de serie:
Cisternă:

10.000 l - cisternă din oţel, Ø 1700 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4910 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600,
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 2
Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 410/120, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit - Haldex, ecartament de 1950 mm, fără suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60x22,5 158 A8

Art-Nr.

102633

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm
Omologare R.A.R. (RO)
nu se acordă omologare R.A.R.

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.111

Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 60

Echipare de serie:
Cisternă:

6.000 l - cisternă din oţel, Ø 1400 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4060 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axe BPW, tambur de frânare 310/80, 6 prezoane,
Frânare pneumatică - Haldex, ecartament de 1700 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 13.0/75 x 16 10 PR
Art-Nr.

102760

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

15.0/55 - 17 10PR
19.0/45 - 17 10PR
480/45 - 17 146 A8 (19.0/45 x17 14PR)
500/50 - 17 10PR
12.5/80 - 18 12PR
355/60 R 18 16PR
15.0/70 - 18 12PR
15.0/70 - 18 16PR
400/60 - 15.5 145 A8 (400/60 - 15.5 14PR)

100022
100023
100024
100049
100025
100026
100053
100054
100147

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100.008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.112

Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 70

Echipare de serie:
Cisternă:

7.000 l - cisternă din oţel, Ø 1400 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4810 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 310/80, 6 prezoane,
Frânare pneumatică - Haldex, ecartament de 1700 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 13.0/75 x 16 10 PR

Art-Nr.

102761

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

15.0/55 - 17 10PR
19.0/45 - 17 10PR
480/45 - 17 146 A8 (19.0/45 x17 14PR)
500/50 - 17 10PR
12.5/80 - 18 12PR
355/60 R 18 16PR
15.0/70 - 18 12PR
15.0/70 - 18 16PR ¹
400/60 - 15.5 145 A8 (400/60 - 15.5 14PR)

100022
100023
100024
100049
100025
100026
100053
100054
100147

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100.008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.113

Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 87

Echipare de serie:
Cisternă:

8.700 l - cisternă din oţel, Ø 1600 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4620 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 1
Sistem de rulare:

Axă BPW, tambur de frânare 310/80, 6 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1700 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 15.0/70 - 18 151 A8
Atenţie: de la echiparea cu roţi mai mari de 560/60-22,5 Art.nr. 102763, este nevoie de un alt tip de axă
Art-Nr.

102636

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

480/45 - 17 146 A8
500/50 - 17 149 A8

100024
100052

Echipare cu frână pneumatică
Axe ADR, tambur de frânare 400/80, 10 prezoane, instalaţie de frânare pneumatică - Haldex, roţi 560/60-22,5 158 A8,
Ecartament: 2050
Art-Nr.
102763

Preţ adiţional pentru roţi

Art-Nr.

560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 155 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea

Versiunea 15.00

100008

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.
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Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 100

Echipare de serie:
Cisternă:

10.000 l - cisternă din oţel, Ø 1700 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4910 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 2
Sistem de rulare:

Axe ADR, tambur de frânare 400/80, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1850 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60 x 22,5 158 A8

Art-Nr.

102637

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
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Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 110

Echipare de serie:
Cisternă:

11.000 l - cisternă din oţel, Ø 1800 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 4750 mm şi grosime de 5 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 9030 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 2
Sistem de rulare:

Axe ADR, tambur de frânare 400/80, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1850 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60 x 22,5 158 A8

Art-Nr.

102765

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm

Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
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Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 120

Echipare de serie:
Cisternă:

12.600 l - cisternă din oţel, Ø 1800 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 5250 mm şi grosime de 6 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 11000 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 2
Sistem de rulare:

Axe ADR, tambur de frânare 406/120, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1850 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60 x 22,5 158 A8

Art-Nr.

102638

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
850/50 - 30,5 16 PR**
100614
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm
**Preţ adiţional pentru echipare cu roţi mari cu jante de 30,5 ţoli
de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180(ecartam.de 2150mm)
106461
axa autodirectoare de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180 106462
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
103568
Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
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Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 140

Echipare de serie:
Cisternă:

14.000 l - cisternă din oţel, Ø 1800 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 5750 mm şi grosime de 6 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 11000 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 2
Sistem de rulare:

Axe ADR, tambur de frânare 406/120, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1850 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60 x 22,5 158 A8

Art-Nr.

102762

Preţ adiţional pentru roţi
Art-Nr.
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
850/50 - 30,5 16 PR**
100614
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm
**Preţ adiţional pentru echipare cu roţi mari cu jante de 30,5 ţoli
de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180(ecartam.de 2150mm)
106461
axa autodirectoare de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180 106462
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
103568
Omologare R.A.R. (RO)
Taxă de omologare R.A.R. la 24 km/h-nu include şi înmatricularea
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Cisternă cu vid (vakuum) - Tandem

VKT 165

Echipare de serie:
Cisternă:

16.500 l - cisternă din oţel, Ø 1800 mm construcţie sudată autoportantă,
recipient cu lungimea de 6750 mm şi grosime de 6 mm,
zincat termic interior - exterior, cu gură de vizitare spate de Ø 600
- suporturi laterale (pe partea stânga sau dreapta) pentru conductă de vidanjare
- ochi de vizitare în capac faţă
- sifon supapă
- cuplare înaltă
- cale pentru roţi (staţionare), instalaţie electrică şi semnalizare - 12 V

Guri de umplere:

gură de umplere 6", Ø 150 faţă stânga, cu robinet acţionat manual şi cuplă rapidă
gură de umplere 6", Ø 150 faţă dreapta şi spate stânga, cu flanşă oarbă

Gură de golire:

Gură de golire spate 6" (Ø 150), cu robinet tip clopot acţionat hidraulic, cu comandă de la tractor

Instalaţie de irigare: împreştietor cu gât "Exact"
Conductă de vidanjare:
compusă din 3m ţeavă + 2m tub cauciuc, 6", cca. 5 m
Compresor:

Compresor de 11000 L, de calitate superioară şi de mare randament,
cu ungere automată la absorbţie şi evacuare

Spărgător de valuri: 3
Sistem de rulare:

Axe ADR, tambur de frânare 406/120, 10 prezoane,
Frânare pneumatică - dublu circuit, ecartament de 1850 mm, agregat tandem, cu suspensie

Roţi-echipare stand.: 550/60 x 22,5 158 A8

Art-Nr.

102764

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea
Art-Nr.
cu roţi standard)
560/60 x 22,5 167 A8
100066
560/60 R 22,5 152 D
102751
600/55 x 22,5 168 A8
100067
650/50 R 22,5 163 E
102752
650/55 R 26.5 167E
103464
700/50 x 26,5 16PR High Speed
102753
710/50 R 26,5 170D
101609
850/50 - 30,5 16 PR**
100614
* ATENŢIE: la echiparea cu anumite tipuri de roţi se depăşeşte lăţimea max.admisă de 2.550 mm
**Preţ adiţional pentru echipare cu roţi mari cu jante de 30,5 ţoli
de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180(ecartam.de 2150mm)
106461
axa autodirectoare de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180 106462
Agregat tandem cu distanţa dintre axe peste 1,8 m
103568

Omologare R.A.R. (RO)
nu se acordă omologare R.A.R.
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Accesorii pentru cisterne cu vid (vakuum)
Denumire

Art-Nr.

Proţap
Cuplare joasă
Ochet de tracţiune cu cap sferic K 80
Echipare pentru cuplare Piton-Fix 3t
Suspensie hidraulică la proţap

102813
102797
103859
100623

Picior de sprijin
Preţ adiţ.ptr.picior de sprijin vertical, întărit, cu acţionare manuală 102777
Preţ adiţional pentru picior de sprijin cu acţionare hidraulică
102778
Pompă manuală pentru picior de sprijin hidraulic
102779
Preţuri adiţionale pentru compresoare
Preţ adiţional pentru compresor de la 4350 l la 7000 l
102785
Preţ adiţional pentru compresor de la 7000 l la 9030 l
102786
Preţ adiţional pentru compresor de la 9030 l la 11000 l
102787
Preţ adiţional pentru compresor de la 11000 l la 13500 l
102788
Preţ adiţional pentru compresor de la 13500 l la 14400 l long life 102789
Amortizor zgomot cu colector de ulei ptr.compresor până la 9030 l 102783
Amortizor zgomot cu colector de ulei ptr.compresor până la 11000 102784
l
Acţionare hidraulică a schimbătorului de sens de la umplere la golire
100636
Preţ adiţional pentru ecartament - preţ valabil per axă 406x120
Axă fixă: de la 1850 mm la 2050 mm
104926
Axă autodirectoare: de la 1850 mm la 2050 mm
104927
Preţ adiţional pentru echipare cu roţi mari cu jante de 30,5 ţoli
de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180(ecartam.de 2150mm)
106461
axa autodirectoare de la axa ADR 406x120 la axa ADR 420x180 106462

Preţ adiţional pentru suspensie
Suspensie pentru monoax până la 7000 l
Suspensie pentru monoax de la 7000 l până la 8000 l
Suspensie pentru monoax de la 8000 l până la 11000 l

102768
102769
102770

Preţ adiţional pentru axă spate autodirectoare
axă autodirectoare ADR 400x80
axă autodirectoare ADR 406x120

102771
102772

Guri de umplere
Flanşă oarbă suplimentară 6"/ 150
102798
Flanşă oarbă suplimentară 8"/ 200
102799
Gură de umplere suplimentară 5" Ø 120
102800
Gură de umplere suplimentară 6" Ø 150
102801
Cuplă rapidă pentru gura de umplere de 5"
102802
Cuplă rapidă pentru gura de umplere de 6"
100641
Cuplă rapidă pentru gura de umplere de 8"
104812
acţionare hidraulică a robinetului
102803
Conductă din două bucăţi separate
102804
3 m ţeavă de vidanjare pentru 6"
104791
4 m ţeavă de vidanjare pentru 6"
104792
2 m tub cauciuc de vidanjare pentru 6"
104796
3 m tub cauciuc de vidanjare pentru 6"
104797
106481
Sistem de andocare cu braţ pentru 8“ø200mm,cu pâlnie,acţ.hidraulică
Accelerator de aspirare / turbină de umplere 6"
106482
Accelerator de aspirare / turbină de umplere 8"
106483
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Frânare
Reducere de preţ ptr.frânare hidr.în loc de frânare pneum.la monoax
102781
Reducere de preţ ptr.frânare hidr.în loc de frânare pneum.la tandem
102782
Indicator de nivel
Indicator de nivel cu tub transparent
100627
Indicator de nivel cu acţ.mecanică şi ALB(reg.autom.al forţelor de fr)
102774
Turbină de umplere
Accelerator de aspirare / turbină de umplere ø 350mm
Accelerator
deturbină
presiune
golire) cu
ø 350mm
Power Fill - 6"
de(la
umplere
Rotor ø 450mm - umplere
rapidă - de menţionat în comandă partea de montaj stânga sau
dr.
Power Fill - 8" turbină de umplere cu Rotor ø 450mm - umplere
rapidă - de menţionat în comandă partea de montaj stânga sau

Apărători de noroi
Apărători de noroi pentru monoax până la 6000 l
Apărători de noroi pentru monoax de la 7000 l până la 11000 l
Apărători de noroi pentru tandem de 6000 l
Apărători de noroi pentru tandem de la 7000 l până la 18400 l

100642
102773
104525
105325

102792
102793
102794
102795

Supapă de siguranţă cu bilă
Supapă de siguranţă pentru compresor de 4350 L
102805
Supapă de siguranţă pentru compresoare de la 7000 la 9000 L
102806
Supapă de siguranţă pentru compresoare de la 11000 la 13500 L 102807
Decupare în cisternă pentru montaj roţi mari
Decupare în cisterna monax
Decupare în cisterna cu tandem

102790
102791

Dom de umplere
Capac dom cu acţionare mecanică Ø 300 mm
Capac dom cu acţionare hidraulică Ø 400 mm
Scară de acces la domul de umplere

100629
100630
100631

Agitator şi instalaţie de golire pe plan înclinat
Agitator pneumatic
Agitator mecanic, acţionat de un motor hidraulic
Instalaţie de golire pe plan înclinat

100639
102775
102780

Instalaţie electrică de iluminare - semnalizare
Girofar
Proiector de lucru montat lateral sau în spate
Placă de atenţionare gabarit depăşit (la peste 2550 mm)

103860
100646
102808

Bară de protecţie antiîmpănare spate

102796

Arbore cardanic
Arbore cardanic
Arbore cardanic cu articulaţie dublă (la un capăt)

102809
103686
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Sisteme de împrăştiere
Împrăştietor cu gât "Exact"
Împrăştietor înalt model "gât de lebădă"
Împrăştietor cu cap tip "umbrelă" (Eisele)
Împrăştietor cu cap oscilant "Exact", zincat termic,
cu diuză de 68 mm,
lăţime de împrăştiere: 12-13 m la 0,7 bari; cca.15 m la 1 bar
Împrăştietor cu cap oscilant "Nirostastahl" ,
cu diuză de 77 mm,
lăţime de împrăştiere: 12-13 m la 0,7 bari; cca.15 m la 1 bar
Împrăştietor spate cu 2 diuze oscilante model "Möscha"
lăţime de lucru: 21 m
Montaj împrăştietor spate cu 2 diuze oscilante model "Möscha"
lăţime de lucru: 21 m
Pregătire pentru montaj instalaţie de irigare/distrib.gunoi cu furtunuri în spate
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Accesorii pentru tehnica de împrăştiat gunoi lichid
Instalaţii de irigare/distrib.gunoi lichid cu furtunuri - Swing Up cu Exa Cut
Denumire
Lăţime de lucru mtr.
Exacut Art-Nr.
SWING UP 2

7,5 mtr

24

104538

SWING UP 2

9 mtr.

30

SWING UP 3

9 mtr.

24/24

104539
104540

SWING UP 3

12mtr

24/24

104541

SWING UP 3

15mtr

24/24

104542

SWING UP 3 Farmer

18 mtr*

30/30

104543

* în funcţie de lungimea cisternei, se impune şi Teleshift în faţă

Exa Cut 24/24 cu două distribuitoare

Exa Cut 30 cu un singur distribuitor

Exacut - secţiune

Cilindru hidraulic Teleshift în spate

Accesorii instalaţii de irigare - Swing Up + Swing Up 2 Farmer
Denumire

Art-Nr.

Preţ de listă

104544
Acţionare hidraulică a sistemului de deblocare a prinderii braţului lateral 104545
Plăcuţe de atenţionare cu iluminare proprie (se recomandă)

de pe cisternă, cu dispozitiv de siguranţă electro-hidraulic (se recomandă)
Cilindru hidraulic Teleshift în faţă
Cilindru hidraulic Teleshift în spate
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Preţ adiţional pentru cisterne echipate cu pompă în loc de compresor (vid)
Date tehnice / Echipare de bază:
Cisternă:

la serie

Guri de umplere:

cuple rapide stânga sau dreapta (trebuie menţionate exact în comandă) - la serie

Gură de golire:

robinet cu acţionare hidraulică - la serie

Instalaţie de irigare:

împreştietor cu gât "Exact" - Serie

Conductă de vidanjare:

la serie

Pompă:

pompă cu melc excentric de mare randament

Spărgător de valuri:

la serie

Sistem de rulare:

la serie

Roţi-echipare stand.:

la serie

Accesorii incluse:

Dom de umplere Ø 400 mm şi scară de acces
indicator de nivel

Denumire/Compresor

Art-Nr.

9.030 ltr.

de la vid la var.cu pompă
110 A, 160m3, ø120 DN

104568

9.030 ltr.

de la vid la var.cu pompă
120 A, 220m3, ø150 DN

104569

9.030 ltr.

de la vid la var.cu pompă
130 A, 270m3, ø150 DN

104570

11.000 ltr.

de la vid la var.cu pompă
110 A, 160m3, ø120 DN

104571

11.000 ltr.

de la vid la var.cu pompă
120 A, 220m3, ø150 DN

104572

11.000 ltr.

de la vid la var.cu pompă
130 A, 270m3, ø150 DN

104573
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Încărcător frontal de curte - Tip:

OL 2600

Date tehnice / Echipare de bază:
Motor:
Nr.cilindrii / cilindree:
kW / CP:
Instalaţia de răcire:
Direcţie şi transmisie hidr.:
Frână de serviciu:
Frână de parcare:
Antrenarea axelor:
Transmisia:

Perkins (Diesel)
Roţi-echipare stand.:
7.00 - 12 AS
3 / 1.100 ccm
Ecartament:
640 mm
19,5 kW / 26,5 CP
Înălţimea max.de încărcare: 2.828 mm
răcire cu lichid
Sarcina de ridicare:
1.580 kg
14 cmc / 180 bar
Lungimea şasiului:
2.898 mm (fără accesorii)
hidrostatică
Raza de virare interioară:
710 mm
la serie
Înălţime - şasiu faţă:
1.644 mm
motor cu debit constant
Greutate prorie-fără accesorii:1.590 kg
Sauer-Danfoss / hidrostatică, cu control digital

Cadru protecţie la serie

100531

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100534
101440

26x12.0 - 12 AS
26x12.0 - 12 Profil stivuitor

Alte accesorii
100535
104561
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-Oehler standard(necesită a 4-a funcţiune) 104533
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-norma EURO(necesită a 4-a funcţiune)
104534
a 4-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montaj în regie proprie)
100539
a 4-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montată)
100540
Roţi jumelate (duble) 7.00 - 12 (set)

Placă suport ptr.accesorii mecanică - norma EURO

Placă suport pentru accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Proiector de lucru, montat pe faţă
Inslataţie electrică cu lămpi
Utilaj ptr.măturat, laţimea de lucru 1500 mm
Coş de gunoi
a 3-a rolă sprijin ptr.utilajul de măturat (obligatoriu la coş de gunoi)
Graifer cu dinţi de crocodil - lăţimea 900 mm
Încărcător cu lame (furcă) ptr.europaleţi - 900 mm
Cupă de încărcare - lăţimea 900 mm

100541
102079
100542
101673
100543
100544
100545
100546
100547
100548

Taxă de omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R.
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Încărcător frontal de curte - Tip:

OL 3600

Date tehnice / Echipare de bază:
Perkins (Diesel)
Ecartament:
775 mm
3 / 1.500 ccm
Înălţimea max.de încărcare: 2.950 mm
25,1 kW / 34 CP
Sarcina de ridicare:
1.980 kg
răcire cu lichid
Lungimea şasiului:
3.440 mm (fără accesorii)
17 ccm / 180 bar
Raza de virare interioară:
1.200 mm
la serie
Înălţime - şasiu faţă:
1.620 mm
7.5 L 15 AS
Greutate prorie-fără accesorii:2.100 kg
motor hidraulic cu pistoane axiale
hidrostatică şi hidraulică, acţionând tamburii de frână
Sauer-Danfoss / hidrostatică, cu control digital

Motor:
Nr.cilindrii / cilindree:
kW / CP:
Instalaţia de răcire:
Direcţie şi transmisie hidr.:
Frână de parcare:
Roţi-echipare stand.:
Antrenarea axelor:
Frână de serviciu:
Transmisia:
Cadru protecţie la serie

100532

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
100556
100537
101441
101442
100554
100557

10.0/75-15.3 AS
31x15.5-15 AS
31x15.5-15 Profil stivuitor
31x15.5-15 ET 55 Schonbereifung
Adaptor montaj roţi jumelate (duble) faţă - set pentru 10.0/75-15.3
Adaptor montaj roţi jumelate (duble) faţă - set pentru 7,5 L 15

Alte accesorii

a 4-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montaj în regie proprie)
a 4-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montată)
Placă suport pentru accesorii

104561
104533
104534
100539
100540
100541

Cuplă de remorcare - 8t
Proiector de lucru, montat pe faţă
Inslataţie electrică cu lămpi
Cabină pentru tractor cu încălzire

102079
100542
101673
103577

Graifer cu dinţi de crocodil - lăţimea 1350 mm
Încărcător cu lame (furcă) ptr.europaleţi - 900 mm
Cupă de încărcare - lăţimea 1350 mm
Furcă pentru baloţi rotunzi
Utilaj ptr.măturat, laţimea de lucru 1500 mm
Coş de gunoi
a 3-a rolă sprijin ptr.utilajul de măturat (obligatoriu la coş de gunoi)

100552
100547
100553
100551
100543
100544
100545

Placă suport ptr.accesorii mecanică - norma EURO
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-Oehler standard(necesită a 4-a funcţiune)
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-norma EURO(necesită a 4-a funcţiune)

Taxă de omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R.
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Încărcător frontal de curte - Tip:

OL 5600

Date tehnice / Echipare de bază:
Motor:
Nr.cilindrii / cilindree:
kW / CP:
Instalaţia de răcire:
Direcţie şi transmisie hidr.:
Frână de parcare:
Roţi-echipare stand.:
Antrenarea axelor:
Frână de serviciu:
Transmisia:

Perkins (Diesel)
Ecartament:
1.050 mm
4 / 2.216 cmc
Înălţimea max.de încărcare: 3.333 mm
38 kW / 52 CP
Sarcina de ridicare:
2.700 kg
răcire cu lichid
Lungimea şasiului:
3.829 mm (fără accesorii)
17 cmc / 180 bar
Raza de virare interioară:
1.336 mm
Serie
Înălţime - şasiu faţă:
1.885 mm
11,5 L 80 - 15,3 AS
Greutate prorie-fără accesorii:2.800 kg
motor hidraulic cu pistoane axiale
hidrostatică şi hidraulică, acţionând tamburii de frână
Sauer-Danfoss / hidrostatică, cu control digital

Cadru protecţie la serie

100533

Art-Nr.

Accesorii
Denumire

Art-Nr.

Preţ adiţional pentru roţi (diferenţă de preţ în plus faţă de echiparea cu roţi standard)
15.0/55-17 ET 40
101443
425/55-17 ET 40 roată lată
101444
425/55-17 ET 40 Schonbereifung
101445
Adaptor montaj roţi jumelate (duble) faţă - set pentru 11.5/80-15.3
100550
Adaptor montaj roţi jumelate (duble) faţă - set pentru 7,5 L 15
100555

Alte accesorii

a 5-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montaj în regie proprie)
a 5-a funcţiune cu comandă electromagnetică (montată)
Placă suport pentru accesorii
Cuplă de remorcare - 8t
Proiector de lucru, montat pe faţă
Inslataţie electrică cu lămpi
Cabină pentru tractor cu încălzire

104561
104533
104534
100558
100559
100541
102079
100542
101673
100554

Graifer cu dinţi de crocodil - lăţimea 1600 mm
Încărcător cu lame (furcă) ptr.europaleţi - 900 mm
Cupă de încărcare - lăţimea 1600 mm
Furcă pentru baloţi rotunzi
Utilaj ptr.măturat, laţimea de lucru 1500 mm
Coş de gunoi
a 3-a rolă sprijin ptr.utilajul de măturat (obligatoriu la coş de gunoi)

100560
100547
100561
100551
100543
100544
100545

Placă suport ptr.accesorii mecanică - norma EURO
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-Oehler standard
Placă suport ptr.accesorii cu acţ.hidraulică-norma EURO

Taxă de omologare R.A.R. (RO)
Nu se acordă omologare R.A.R.
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Despicătoare de lemn "NEW LINE"
Model

Acţionare

Alimentare

OL 520
OL 60
OL 65
OL 75
OL 100
OL 100-B

orizontală
verticală
verticală
verticală
verticală
verticală

230 Volţi
230 Volţi
400 Volţi
400 Volţi
400 Volţi
Motor benzină-4 timpi

1,5 kW / 2,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP
4,0 kW / 5,5 CP
4,8 KW / 6,5 CP

Forţa de apăsare

Nr.Art.

5t
6t
6,5 t
7,5 t
10 t
10 t

100190
100186
100187
100188
100189
102744

Forţa de apăsare

Nr.Art.

9,5 t
9,5 t

100191
100192

Forţa de apăsare

Nr.Art.

8t
9t

100197
100198

Despicătoare de lemn "Kompakt"
Model

Acţionare

Alimentare

OL 1370
OL 1380

verticală
verticală

230 Volţi
400 Volţi

3,0 kW / 4,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP

Despicătoare de lemn "Allround"
Model

Acţionare

Alimentare

OL 910
OL 960

orizontală
orizontală

230 Volţi
400 Volţi

2,2 kW / 3,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP

Accesorii
Denumire

Nr.Art.

cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 60/65
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 75
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 100
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 1370/1380
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 860-890
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 910/960
Pană de despicat (demontabil) ptr.modelul OL 1370/1380
Pană de despicat (demontabil) ptr.modelul OL 910/960
Prelungire masă ptr.modelul OL 910/960

100225
100228
100229
100226
100230
100231
100227
100233
100232
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Despicătoare de lemn 10 t - orizontale
Model

Acţionare

Alimentare

Forţa de apăsare

OL 105
OL 106
OL 107
OL 122

orizontală
orizontală
orizontală
orizontală

230 Volţi
2,2 kW / 3,0 CP
400 Volţi
3,0 kW / 4,0 CP
pompă de ulei încorporată

Nr.Art.

10 t
103707
10 t
103708
10 t
103709
pompă de ulei încorporată, mecanism de prindere în 3 puncte, 12 t
105561
braţ de alimentare cu acţ.hidr., cuţit de despicare indexabil pe înălţime - cu acţ.mecanică
cursă reglabilă, prelungire masă

Despicătoare de lemn 10 t - verticale
Model

Acţionare

Alimentare

OL 110
OL 112
OL 114
OL 115

verticală
verticală
verticală
verticală

pompă de ulei încorporată
230 Volţi
2,2 kW / 3,0 CP
400 Volţi
3,0 kW / 4,0 CP
Motor benzină-4 timpi
4,9 kW / 6,5 CP

Forţa de apăsare

Nr.Art.

10 t
10 t
10 t
10 t

100199
100200
100201
100202

Forţa de apăsare

Nr.Art.

10 t
10 t
10 t

100203
100204
100205

Despicătoare de lemn 10 t - orizontale + verticale
Model

Acţionare

Alimentare

OL 112-S
OL 114-S
OL 115-S

rabatabil
rabatabil
rabatabil

230 Volţi
400 Volţi
Motor benzină-4 timpi

2,2 kW / 3,0 CP
3,0 kW / 4,0 CP
4,9 kW / 6,5 CP

Accesorii
Denumire

Nr.Art.

cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 110-115
masă pentru lemne scurte (dim.de băgat în sobă) ptr.modelul OL 110-115
Set de montaj pentru variantă rabatabilă (opţional orizontală)
numai pentru OL 112-115 !

100234
100235
100236

Versiunea 15.00

Fotografiile, datele tehnice, greutăţile şi preţurile sunt aproximative şi au caracter informativ. Ne rezervăm dreptul de a opera modificări.

Pag.129

Despicătoare de lemn "Profi"
Serie de fabricaţie cu poziţie pe verticală:
Model

Acţionare

Alimentare

OL 140
OL 142

verticală
verticală

OL 144
OL 145

verticală
verticală

OL 190
OL 192

verticală
verticală

OL 194
OL 195

verticală
verticală

pompă de ulei încorporată
fără pompă de ulei, cu furtunuri hidraulice
+ cuple rapide
400 Volţi
3,0 kW / 4,0 CP
combinat: pompă de ulei
3,0 kW / 4,0 CP
încorporată + 400 Volţi
pompă de ulei încorporată
fără pompă de ulei, cu furtunuri hidraulice
+ cuple rapide
400 Volţi
3,0 kW / 4,0 CP
combinat: pompă de ulei
3,0 kW / 4,0 CP
încorporată + 400 Volţi
Motor benzină
4,8 kW / 6,5 CP
tractabil
pompă de ulei încorporată
fără pompă de ulei, cu furtunuri hidraulice
+ cuple rapide
400 Volţi
4,0 kW / 5,5 CP
combinat: pompă de ulei
4,0 kW / 5,5 CP
încorporată + 400 Volţi
pompă de ulei încorporată
pompă de ulei încorporată, vinci cu telecomandă

OL 196 B-F verticală
OL 250*
OL 252*

verticală
verticală

OL 254*
OL 255*

verticală
verticală

OL 330
OL 330/S

verticală
verticală

Forţa de apăsare

Nr.Art.

14 t
14 t

100210
100211

14 t
14 t

100212
100213

19 t
19 t

100214
100215

19 t
19 t

100216
100217

19 t

103710

25 t
25 t

100490
100491

25 t
25 t

101462
100492

33 t
33 t

100223
100224

*Termen de livrare mai mare !!!

Despicătoare de lemn "Profi"
Serie de fabricaţie cu poziţie pe orizontală:
Model

Acţionare

Alimentare

OL 3500*
OL 300
OL 500-ES

orizontală
orizontală
orizontală

pompă de ulei încorporată
23 t
pompă de ulei încorporată,incl.prelungire masă
20 t
pompă de ulei încorporată, incl.prelungire masă
25 t
*NOU*
braţ de alimentare cu acţ.hidr., cuţit de despicare indexabil-cu acţ.hidr.
Cilindru întărit, pompă cu putere mărită
pompă de ulei încorporată, incl.prelungire masă
25 t
cu şasiu
pompă de ulei încorporată, incl.braţ de alimentare acţ.hidr.
33 t
pompă de ulei încorporată, incl.braţ de alimentare acţ.hidr.
33 t

OL 500-ES-F orizontală
OL 630
OL 630-F

orizontală
orizontală

OL 630-S*

orizontală

Forţa de apăsare

Nr.Art.

100218
101613
105797

108989
104432
108698

cu şasiu
pompă de ulei încorporată, incl.braţ de alimentare acţ.hidr.,

33 t

100222

inclusiv vinci
*Termen de livrare mai mare !!!
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Accesorii pentru modelele "Profi" cu poziţie pe verticală
Denumire

Nr.Art.

cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 140-145 + OL 1800-1950
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 190-195
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 250-255
cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 330+330/S
Braţ de alimentare acţionat mecanic ptr.modelul OL 140-145 + 190-195
Braţ de alimentare acţionat hidraulic ptr.modelul OL 140-145
(ulterior nu se mai poate dota)
Braţ de alimentare acţionat hidraulic ptr.modelul OL 190-195 + OL 250-255
Masă pentru lemne scurte (dim.de băgat în sobă) ptr.modelul OL 140-145
Masă pentru lemne scurte (dim.de băgat în sobă) ptr.modelul OL 190-195
Masă pentru lemne scurte (dim.de băgat în sobă) ptr.modelul OL 250-255
Masă pentru lemne scurte (dim.de băgat în sobă) ptr.modelul OL 330+330/S
Contoar pentru ore de funcţionare începând cu modelul OL 140
Vinci cu acţionare hidraulică pentru modelele OL 140-145
Vinci cu acţionare hidraulică pentru modelele OL 190-195 + 250-255
Inslataţie electrică cu protecţie de lămpi pentru modelul OL 196 B-F

100237
100238
100493
100239
100244
100245
100246
100247
100248
100494
100249
100250
113259
101464
106442

Accesorii pentru modelele "Profi" cu poziţie pe orizontală
Denumire

Nr.Art.

cuţit-cruce de despicat în 4 (demontabil) ptr.modelul OL 3500
Braţ de alimentare acţionat hidraulic ptr.modelul OL 3500
cuţit-cruce de despicat în 6 pentru modelul OL 300
cuţit-cruce de despicat în 6 pentru modelul OL 500 ES
cuţit-cruce de despicat în 6 pentru modelele OL 630+630/S

100251
100252
104431
104427
100240

Accesorii
Denumire

Nr.Art.

Cardan de acţionare până la 20 t
Cardan de acţionare peste 25 t

100503
100504
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