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Kontejnerový přívěs MG18-ZL 5,4
Kvalitní přívěs na kontejnery typu Abroll

Kontejnerový přívěs MEILLER na kon‑
tejnery typu Abroll je konstruován na
každodenní, robustní použití. Jezděte
hospodárně a dlouhodobě díky kvalitním

Vaše výhody:
■ Dlouhá životnost díky tuhému rámu vozidla
■ Nízké opotřebení díky uzavřenému venkovnímu vedení válců, které
nepodléhá deformacím

komponentům MEILLER a vynikající stan‑
dardní výbavě.

■ Flexibilnější a bezpečnější přeprava díky následujícímu vybavení:

Kontejnerový přívěs MEILLER můžete

• 4násobné pneumatické uzamčení kontejneru

používat flexibilně: můžete přepravovat

• Nástrčné zarážky kontejneru

kontejnery typu Abroll v délkách 5 až

• Přídavné zarážky kontejneru pro střední délky kontejnerů

7 metrů.

■ Ekologický základní nátěr KTL nanesený ponořením, odolný proti korozi

Šroubovaná ochrana proti

Jednoduché překládání

podjetí dle normy ECE‑58R‑03 s

kontejneru díky nálevkovitému

pryžovým dorazem propružení

zavádění pomocí válců

Sklopný A-štítek

4násobné pneumatické hákové
zajištění (vynucené zajištění při
rychlosti > 5 km/h)

Postranní vynucené zajištění
kontejneru (šroubované kolejové
vedení nepodléhající deformacím,
se stupňovitou konstrukcí)
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Osvětlení LED s technologií
ECO‑LED II, s blikajícími po‑
stranními obrysovými světly

Technické parametry

Dodatečné díly a příslušenství

kontejnerů typu Abroll
s délkou 5–7 m dle normy

DIN 30 722-1/2

Užitečné zatížení

Až do 14 650 kg

Výška

DIN 14 505

Nízká výška přesazení: 990 mm

Délka

Celková délka: 9 700 mm
(oj 2 600 mm)
Dlouhá ložná plocha: 7 115 mm
Rozvor kol: 5 400 mm

Šířka

max. celková šířka: 2 550 mm
max. šířka ložné plochy: 2 175 mm

Hmotnost

Základní provedení: 3 350 kg

Pneumatiky

■ Šroubovaná ochrana proti podjetí dle normy
ECE‑58R‑03
■ Lehké, šroubované a sklopné postranní ochranné
zařízení
■ Postranně kotevní oka k zajištění nákladu
■ Integrovaná uzamykatelná bedna na nářadí
■ Box na ochrannou síť chráněný proti korozi
■ Komfortní monitorování prostřednictvím zařízení
SmartBoard®
■ Pracovní reflektory LED

265/70 R 19,5"
s kotoučovými
brzdami

Udržte si dokonalý přehled díky
sériově vyráběnému zařízení
SmartBoard® namontovanému
po straně
■ Sledování hmotnosti díky
přídavnému snímači tlaku
■ Denní počitadlo kilometrů

Přídavná poloha dorazu na

Univerzální nástrčné

válečky středně dlouhých

přední zarážky

kontejnerů typu Abroll

kontejneru

■ Počitadlo ujetých kilometrů
celkem
■ Ruční zvedání a spouštění
■ Paměť závad atd.

Volitelně:
■ Couvací kamera
■ Držák náhradního kola a náhradní kolo
■ Adaptér 15pólový na 2x7pólový
■ Délky oje 2 500 mm a 2 700 mm
■ Bubnové brzdy

Couvací kamera ke
sledování zadní pracovní
oblasti

Držák náhradního kola
Sériově vybavený kotoučovými
brzdami

a náhradní kolo, snadno
přístupný a snadno
ovladatelný

Dvojmontáž pneumatik s ocelovými disky
kol, velikost pneumatik 265/70 R 19,5"
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MEILLER ve vašem okolí
Kompletní servis od jednoho dodavatele

Prezentace po celém světě
MEILLER pracoviště/prodejní kanceláře

Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER
se nachází nedaleko od vás. Pomocí online
vyhledávání na stránkách
meiller.com/service

1787_Cs-791-0821
Podobný obrázek, může obsahovat mimořádnou výbavu

Servisní dílny

