5 mm

6 mm

Tailored Blanks
Dno korby optimalizované vůči opotřebení
pro sklápěcí návěsy MEILLER
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Tailored Blanks
Dno korby optimalizované vůči opotřebení pro sklápěcí návěsy MEILLER

Korba sklápěcího návěsu je koncipovaná
pro nejtvrdší požadavky. V zadní oblasti
sklápěcí korby je abrazivní opotřebení
největší. Tailored Blanks je sklápěcí návěs
MEILLER konstrukční řady 44 typu MHPS
zesílen přesně v této zóně – u stejně vysokého užitečného zatížení.

Optimální kombinace odolnosti vůči
opotřebení a hmotnosti
Zvyšování životnosti:
V silně namáhané zadní třetině je podlahový
plech zesílen o 1 mm - v porovnání s přední

Přední čelo

oblastí korby. To snižuje stupeň opotřebení.

Optimalizace užitečného zatížení
vozidel:
Kombinace různých tlouštěk dna v korbě
snižuje vlastní hmotnost vozidla bez omezení
jeho nasazení.

Kvalita plechu:
Jemnozrnná ocel vysoce odolná proti opotřebení
(ocel odolná proti opotřebení) VS 120 s
■■ mezí kluzu cca 1200 N/mm²
■■ minimální pevností v tahu cca 1350 N/mm²

Delší životnost –
optimální užitečné
zatížení

■■ tvrdostí cca 450 HBW
(HARDOX® 450 nebo srovnatelný materiál)

Tloušťka dna 5 mm
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50-60 %
40-50%
Zadní čelo

30-40%
20-30%
10-20%
7,4 m

0-10%

Tailored Blanks (TB) je k dispozici pro varianty
podlahových plechů 4(5) a 5(6) mm.
■■ Varianta 4(5): Přední oblast 4 mm, zadní třetina 5 mm

Abrazivní opotřebení dna korby
v % u výstupní tloušťky 5 mm a
délky korby 7,4 m

■■ Varianta 5(6): Přední oblast 5 mm, zadní třetina 6 mm

Výhody Tailored Blanks v porovnání s běžným dnem:
Na příkladu TB 5(6) místo dna 6 mm
■■ Hmotnost v přední oblasti sklopné korby snížená
o tloušťku dna 1 mm
■■ Minimální hmotnost 81 kg
Kombinace dna a stěny platí podle aktuálně
platného prodejního programu.

Vaše výhody:
■■ Profitujete z vysokého
užitečného zatížení
Tloušťka dna 6 mm

■■ Jezdíte hospodárně díky delší
životnosti
■■ Nejlepší zpracování v kvalitě
běžné u MEILLER
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MEILLER ve vašem okolí
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 najdete váš nejbližší servis na adrese
meiller.com/service

1744_Cs-791-0719
Technické změny a omyly vyhrazeny.
Na obrázcích může být zvláštní vybavení.

Servisní dílny

