Plachtové systémy
Inovativně a efektivně v každém detailu
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Plachtové systémy
Ergonomická, efektivní a správná fixace nákladu

Plachtové systémy MEILLER přesvědčí
funkčním a efektivním řešením. Jsou koncipovány pro tvrdé a každodenní používání – od prvního dne a po celou dobu jejich
využívání. MEILLER představuje maximální
kvalitu výrobků a zachování jejich hodnoty. Řádně zajistěte svůj náklad. Obsluha
je přitom jednoduchá a praktická – pro
hospodárný a bezpečný provoz.

Použití

Všechno z jedné ruky

Zakryjte přepravované zboží: Plachtovými

Plachtové systémy MEILLER jsou optimál-

systémy MEILLER chráníte svůj náklad

ně sladěné s vozidly MEILLER. Profitujte

a zajistíte jeho řádnou fixaci. Plachta chrání

z celistvého a modulárního řešení od jedné

volný sypký materiál před odvátím nebo

firmy. Ať už třístranný sklápěč, zadní sklá-

citlivé přepravované zboží před povětr-

pěč, sklápěcí přívěs nebo přívěs s centrální

nostními vlivy. U jízd se zavřenou plachtou

nápravou: Všechny nástavby MEILLER

navíc ještě ušetříte palivo.

jsou připravené pro nasazení plachtového
systému.

Vaše výhody
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■ Fixace nákladů odpovídající
zákonným ustanovením
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■ Všechno od jedné firmy:
MEILLER ocelová konstrukce,
hydraulický systém, řídicí
technika a plachtové systémy
■ Možné jednoduché dovybavení

Třístranné sklápěče MEILLER
s boční shrnovací plachtou.
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Vyberte vhodný systém
■ Ruční nebo elektrická posuvná plachta

Boční shrnovací plachta

Posuvná plachta

■ Boční shrnovací plachta

Posuvná plachta
Posuvná plachta je efektivní plachtový
systém, který lze u elektrického provedení
zcela jednoduše obsluhovat dálkovým
ovládáním nebo dálkovým ovládáním
MEILLER i.s.a.r.-control.

Boční shrnovací plachta
Boční shrnovací plachta je robustní

BOČNÍ SHRNOVACÍ
PLACHTA

POSUVNÁ PLACHTA

a funkční plachtový systém, který lze zdola

Třístranný sklápěč a přívěs
s centrální nápravou

Ručně obsluhovatelná
zdola

Ručně nebo elektricky

obsluhovat klikou – bez dodatečného vý-

Zadní sklápěč

Ručně obsluhovatelná
zdola

Ručně nebo elektricky

Sklápěcí přívěs

Možná ruční obsluha ze
stanoviště obsluhy

Ručně nebo elektricky

stupu nahoru. Sklápěcí přívěs se obsluhuje
ze stanoviště obsluhy.

Zadní sklápěče MEILLER s elektrickou posuvnou plachtou.

Dovybavení
Je možné jednoduché dovybavení plachtového systému MEILLER:
MEILLER Nástavby jsou připraveny pro
plachtové systémy, nejsou potřebné
změny na ocelové konstrukci. Rozšiřte
svou nástavbu MEILLER o plachtový
systém nebo jej rychle a nekomplikovaně přestavte z ručního na elektrický.
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Ruční nebo elektrická posuvná plachta
Efektivní plachtový systém

Posuvná plachta je efektivní plachtový
systém, který lze u elektrického provedení
obsluhovat dálkovým ovládáním nebo dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control.
Vyberte vhodné řešení: S ručním nebo
elektrickým pohonem, s nebo bez plachtové ochranné střechy. Plachtu během

Zafixování nákladu stiskem tlačítka
U elektrického provedení můžete svůj

Sekvenční ovládání „Sklopit sklá-

plachtový systém komfortně ovládat

pěcí korbu“:

dálkovým ovládáním nebo dálkovým

1. Hydraulická ochrana proti podjetí se

ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control.

jízdy zafixují automatické záchytné háky.

S předprogramovanými procesy

Automatická sklopná oblouková vzpěra

sekvenčního ovládání je obsluha ještě

uzavře celou oblast na zadním čele. Přitom

jednodušší: Otevírání a zavírání plachty

je vyloučena chybná obsluha při otevírání

je integrováno v průběhu programu.

vyklopí nahoru
2. Otevře se elektrická posuvná plachta
3. Otevře se zadní čelo
4. Začne proces hydraulického sklápění

zadního čela, to zajistí elektrické bezpečnostní spínání.

Posuvnou plachtu ovládejte rychle a bezpečně praktickým dálkovým ovládáním i.s.a.r.-control.

Vaše výhody
■ Efektivní plachtový systém
■ Možnost modulárního
dovybavení: ruční nebo
elektrický
■ Lze jej ovládat dálkovým
ovládáním MEILLER
i.s.a.r.-control
■ Výška obloukové vzpěry
300 mm zajistí dostatečnou
vzdálenost od sypkého
materiálu
■ Automatická sklopná oblouková
vzpěra ve standardní sadě
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Třístranný sklápěč
s posuvnou plachtou
Boční bezbariérové nakládání: Díky
rychlouzavírací spojce rychle a jednoduše
odstraníte lanový systém. I zvýšené uložení
zadního čela je ze 100 % překryto plachtou. Bez omezení funkcí bočnice: Výkyvná,
sklopná a Bordmatik funkce je také možná
s namontovaným plachtovým lanem.

Třístranný sklápěč: Plachta zakrývá celé uložení
zadního čela.

Třístranný sklápěč: Snímatelná lana díky rychlouzavírací spojce.

Zadní sklápěč
s posuvnou plachtou
Své příslušenství použijte i s plachtovým
systémem. Posuvnou plachtu lze bezproblémově kombinovat s náhradním kolem
na čelní stěně. Výstupní sady usnadňují
řidiči výstup do sklápěcí korby.
Zadní sklápěč: Lze jej kombinovat s náhradním kolem
na čelní stěně.

Sklápěcí přívěs
s posuvnou plachtou
nakládání chráněna vaše plachta v zasunu-

Efe

tém stavu.
V případě potřeby elektrickou posuvnou
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plachtu otevřete nouzovým ovládáním:
S pákou spojky a šestihranem na hnací

ečně
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S plachtovou ochrannou střechou je při
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Zadní sklápěč: Žebřík s rukojetí na držáku plachty.
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Plachtová ochranná střecha při nakládání

hřídeli.

Dodávání asfaltu při výstavbě silnic
Zajistěte rovnoměrně vysokou teplotu

vý materiál povrstvený silikonem (odolný

při dodávání asfaltu silničnímu finiše-

vůči bitumenu) pro teplotu asfaltu do

ru. Rychlouzavírací posuvná plachta

200 °C.

s tkaninou odolnou vůči teplotě zabrání
ochlazení směsi. MEILLER nabízí plachto-

Pokládání asfaltové vrstvy: U uzavřené plachty si
asfalt uchová potřebnou teplotu.
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Boční shrnovací plachta
Robustní plachtový systém

Třístranný sklápěč a přívěs
s centrální nápravou s boční
shrnovací plachtou

Při navíjení a zasouvání běží plachta přes

Boční shrnovací plachtu můžete u třístran-

kladku dozadu, aby nedošlo k jejímu

ného sklápěče obsluhovat zdola pomocí

poškození.

vodicí kladku, která usnadňuje obsluhu.
K nakládání jednoduše sklopte vodicí

kliky – bez zbytečného výstupu nahoru.
Shrnovací plachta je robustní v každém
detailu: od stabilního upevnění kliky

Boční shrnovací plachta je dimenzována
Provoz odpovídající zákonným ustanovením: S plochou
klikou zachováte maximální vnější šířku.

až k zesílení plachty na vnitřní straně

pro dlouhou životnost: Takže máte také
možnost plachtu individuálně dopnout
pomocí ložiska výstředníku.

k ochraně plachty před padajícím sypkým
materiálem. Tím zůstane zachována ochrana kabiny řidiče i u plachtového systému.
S plochou klikou zachováte maximálně

Přívěs s centrálními nápravami

přípustnou vnější šířku podle směrnice EU.

Nový přesah na oji přívěsu usnadní řidiči
Sklopná vodicí kladka brání poškození.

obsluhu motorové plachty automobilu.

Ložisko výstředníku na horním pásu sklápěcí korby
umožňuje dopnutí boční shrnovací plachty.

Přesah na oji přívěsu s rukojetí na opěrné patce usnadní
otevírání a zavírání boční shrnovací plachty na přívěsu
s centrálními nápravami.

Tak jednoduše otevřete boční shrnovací plachtu u třístranného sklápěče
a přívěsu s centrálními nápravami:
1. Vyvěste gumové popruhy

3. Pomocí vodicí kladky naviňte pla-

2. Vyvěste a vytáhněte kliku

chtu
4. Kliku na druhé straně zase upevněte
ke sklápěcí korbě.
1

3

Vaše výhody
■ Robustní plachtový systém
■ Zůstane zachována ochrana

2

4

kabiny řidiče se zvýšenou čelní
stěnou
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Robustní v každém detailu: Zadní sklápěč
MEILLER s boční shrnovací plachtou.
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Zadní sklápěč s boční
shrnovací plachtou
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Otevřete a uzavřete boční shrnovací
plachtu u zadního sklápěče bez stanoviště obsluhy. U uzavřené plachty zůstane
zachována výkyvná funkce zadního čela.
Zadní sklápěč: Dole umístěné háky komfortně napnou
plachtu.

Napnutí provedete zcela jednoduše na

Látky plachty

boku pomocí upínacích pásů a na zadní

Vyberte si z velké nabídky barev

straně pomocí gumových popruhů.

a dvou materiálů: Robustní standardní

S plochou klikou zachováte maximálně
přípustnou vnější šířku.

látka plachty z PVC 650 g/m2 nebo
látka plachty odolná vůči bitumenu
z SI 360 g/m2, odolná vůči teplotám
do 200 °C, která se použije při přepravě asfaltu.

Zadní sklápěč s plochou klikou.

Sklápěcí přívěs s boční shrnovací plachtou
Všechny funkce plachty lze jednoduše

Máte možnost uvolnit klapku zadní-

a bezpečně obsluhovat ze stanoviště

ho čela bez ovládacích háků. O to se

obsluhy sklápěcího přívěsu.

postarají níže uložené háky. Permanentní

Nastavitelná klika s obvodovým ozubením a automatickou zaskakovací funkcí
usnadní napínání plachty. Tak je plachta

boční napnutí na pravé straně vozidla
usnadní vyrovnání ve finišeru u uzavřené
plachty.

Jednoduchá manipulace s nastavitelnou klikou s obvodovým ozubením.

vždy dobře upnutá a bezpečně zakrývá
přepravovaný materiál.

Napnutí bez ovládacích háků díky dole umístěným
hákům. Boční klapka zajistí elasticitu při vyrovnávání ve finišeru.
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MEILLER ve vaší blízkosti
Kompletní servis z jedné ruky

Prezentace po celém světě
MEILLER pracoviště / prodejní kanceláře

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER
se nachází nedaleko od vás. Pomocí online
hledání najděte váš nejbližší servis na adrese
meiller.com/cz/servis

1633_Cs-701-0321
Technické změny a omyly vyhrazeny.
Na obrázcích může být zvláštní vybavení.

Servisní dílny

