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Inovativní a efektivní v každém detailu
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Sklápěcí návěsy konstrukční řady 44
Inovativní a efektivní v každém detailu

Program sklápěcích návěsů MEILLER
konstrukční řady 44 kombinuje inovativní

Maximální kvalita díky inteligentním detailním řešením
Sklápěcí návěsy MEILLER se vyznačují

Ocelové nebo hliníkové korby MEILLER

nejlepšími jízdními a sklápěcími vlast-

přesvědčí třídílnou koncepcí

nostmi: Díky nízkému celkovému těžišti a

optimalizovanou vůči opotřebení.

rámové struktuře odolné proti zkroucení

Tím je lze perfektně přizpůsobit vašim

sedí sklápěcí návěs bezpečně na silnici.

individuálním podmínkám nasazení.

Rychle a bezpečně přepravíte vysoké

MEILLER představuje inovativní podvozky:

Korby MEILLER se sklápí rychle a bezpečně.

užitečné zátěže díky malé vlastní hmot-

Jsou dynamicky vyrovnané a nenáročné na

Cyklus spouštění může být ještě zrychlen

nosti sedlového návěsu. Manipulace a

údržbu. Program završují speciální nápravy

díky rychlému spuštění.

obsluha je jednoduchá a praktická – pro

pro nasazení na staveništi.

řešení a moderní design. Je dimenzován
pro každodenní a tvrdé nasazení – a s
našimi modely je ještě lépe optimalizován
pro vaše individuální nasazení.

Sklápěcí návěs lze snadno naplnit díky

hospodárný a nekomplikovaný provoz.

nízké hraně ložného prostoru. Nízká násy-

Sklápěcí návěsy MEILLER jsou konstruovány tak, aby od prvního dne a po celou
dobu svého využívání zaručovaly maxi-

pná hrana usnadní vysypání.

EILLER
M

mální produktivitu. MEILLER představuje

K

va

bk

jejich hodnoty.

u

maximální kvalitu výrobků a zachování

lita v ýro

Dimenzováno pro úsporné nasazení ve stavebnictví:
od malých až po velké přesuny zeminy, přes přepravu
sypkého materiálu až k velkým demolicím.
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Konstrukční řada 44 sklápěcích návěsů

Všechno z jedné ruky!
Perfektně vzájemně sladěné komponenty zajišťují vysokou spolehlivost.

MEILLER je dimenzovaná pro robustní

Výhody

nasazení a nabízí přitom ještě lepší

■ Žádné kompromisy u stability a

poměry užitečného zatížení.

zhodnocení
■ Větší užitečné zatížení díky

U společnosti MEILLER je všechno od

Máme řešení pro přepravu sypkého mate-

jednoho výrobce, tedy z jedné ruky

riálu, jako je písek, štěrk nebo vytěžená

– od rámu podvozku přes hydrau-

zemina, vedle sypkého materiálu lze bez

■ Extrémně robustní a stabilní

liku až ke korbě. Tato integrace nám

námahy přepravovat i balvany nebo kusy

umožňuje přizpůsobit sklápěcí návěs

betonu – a to onroad i offroad.

■ Přesvědčivé jízdní vlastnosti na

nízké vlastní hmotnosti

komunikacích a v těžkém terénu

vašemu nasazení tak, aby byla zajištěna optimální úspornost.
Sklápěcí návěsy MEILLER jsou robustní
a trvanlivé díky použití vysoce odolných materiálů a nejmodernějších

TECHNICKÉ PARAMETRY

výrobních procesů. Rámová kon-

pro

Tažný čep návěsu 2" a 3,5"

strukce je stabilní a dobře chráněná

s

2, 3 nebo 4 nápravami

Jmenovité délky

od 6,6 m do 10,6 m

Jmenovitý objem

od 18 m3 do 53 m3

proti korozi – pro každodenní použití.

Univerzální sklápěcí návěs MEILLER
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Konstrukční řada 44
Pro každé použití vhodný sklápěcí sedlový návěs

Nový sklápěcí návěs MEILLER

Úsporná lehkost

Žádná šance pro opotřebení

přesvědčí komponenty a řešeními

Profitujte z nové úspornosti! Při každé

Řešení, která při každodenním nasazení

s optimalizovaným užitečným zatížením.

přepravě uspoříte čas a peníze! S novými

šetří vozidlo:

Vývoj MEILLER snížil hmotnost a současně
zlepšil stabilitu a odolnost vůči opotřebení.
V rámci jízdních testů a zkoušek v terénu

a inovativními řešeními MEILLER až do

■ Optimalizované přivádění síly u nového

nejmenšího detailu profitujte z vysokého

s tisíci ujetými kilometry při testování

užitečného zatížení a komfortních jízdních

jsme náš sklápěcí návěs optimalizovali tak

vlastností.

dlouho, dokud nesplňoval naše vysoké
požadavky na kvalitu.
Výsledkem je praktický sklápěcí návěs, se
kterým můžete sypký materiál přepravovat
tak úsporně jako nikdy předtím.

rámu podvozku minimalizuje tvoření
trhlin.
■ Upravené materiály: zesílený podlahový

Přepravujte více sypkého materiálu díky

plech v zadní třetině, protože zde je

nízké vlastní hmotnosti až o 320 kg.

abrazivní opotřebení vyšší.

Nižší celkové těžiště zajistí dobrou stabilitu
na silnici. Při sklápění je zajištěna stabilita

■ Volitelné plechy odolné vůči opotřebení
pro delší životnost.

vozidla.
Díky nižší hraně ložného prostoru naplní
kolový nakladač korbu snadněji. Také sklápění jde bez námahy díky níže položené
násypné hraně.
Sklápěcí návěs, izolovaná ocelová korba ve tvaru
halfpipe MHPS

Přizpůsobená podlaha proti opotřebení

Nízká hrana ložné plochy
Nový rám podvozku
- lehký a nízký

Lehký podvozek
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Nižší celkové těžiště

Etablovaný sklápěcí návěs MEILLER

u různých přepravovaných materiálů a

Široká paleta výrobků
pro sklápěcí návěsy
přizpůsobená přáním
zákazníka

měnícího se jízdního podkladu. Vedle

Jak široká je oblast použití pro naše

písku, štěrku a vytěžené zeminy přepravíte

sklápěcí návěsy, tak speciální jsou

kombinuje vysoké užitečné zatížení
s velkou robustností. Jeho stabilní
konstrukce umožňuje univerzální použití

sklápěcím návěsem bez námahy i balvany

vaše individuální požadavky. S naší

nebo kusy betonu. Pevný podvozek vás i
v těžkém terénu bezpečně doveze k cíli.

Pro těžké nasazení: Sklápěcí návěs MEILLER

sladěnou paletou výrobků si sestavíte
výrobek, u kterého nebudete muset
dělat žádné kompromisy a který splní
každé vaše přání.
MEILLER vám nabízí sklápěcí návěsy
■ v různých délkách,
■ s ocelovou nebo hliníkovou korbou,

Flexibilní robustnost
Používejte svá vozidla flexibilně! Reagujte

Současně profitujete z nízké vlastní hmot-

■ ve tvaru jako halfpipe nebo skříň,

na spontánní změny. Sklápěcí návěs je

nosti, a tím z dobrého užitečného zatížení

■ s individuálními tloušťkami bočnic,

vhodný pro každé nasazení. Doveze téměř

sklápěcího návěsu. Vozidlo a sklápěcí

■ s praktickými zadními čely a

jakýkoli sypký materiál na nejtěžší terén a

návěs nabízí komfortní a bezpečné jízdní

■ různými nápravami.

lze jej nakládat ze všech stran.

vlastnosti. Řidič je přitom podporován níz-

U společnosti MEILLER získáte sklápěcí

kým těžištěm a inovativním podvozkem.

návěs, který roste současně s vašimi
požadavky.

Dlouhá životnost
U společnosti MEILLER je dlouhá
životnost na prvním místě: Také po
dlouholetém tvrdém nasazení si váš
sklápěcí návěs MEILLER zachová svou
hodnotu a zůstává atraktivní pro další
prodej. Proto zlepšujeme stabilitu a
robustnost v každém detailu.

Sklápěcí návěs MHKA
hliníková skříň – sendvičová konstrukce.
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Program sklápěcích návěsů
MHPS44.3-N
Provedení
M = MEILLER

Směr sklápění
vzadu

Tvar korby
P = halfpipe
K = skříň

Materiál sklápěcí korby
S = ocel
A = hliník

MHPS HALFPIPE / OCELOVÁ KORBA

VERZE

L

Krátká

Normální

Dlouhá

Typ

MHPS44.2-K

MHPS44.2-N

MHPS44.2-L

Jmenovitá délka

6,6 m

7,6 m

8,6 m

vnější: S1/S4

20-23 m3

23-28 m3

26-32 m3

vnitřní: S2/S5

19-22 m3

22-27 m3

25-31 m3

MHPS44.3-N

MHPS44.3-L

-

7,6 m

8,6 m

vnější: S1/S4/S6*

-

23-28 m3

26-32 m3

vnitřní: S2/S5

-

22-27 m3

25-31 m3

Typ
Jmenovitá délka
Jmenovitý
objem

Výšky bočnic

Verze
N = normální
L = dlouhá

N

Jmenovitý
objem

3 nápravy

Počet náprav
2 nápravy
3 nápravy

K
u zadního čela

2 nápravy

Konstrukční
řada 44

1 400 až 1 700 mm

* U zadního čela S6 existuje několik omezení.
Proto se obraťte na naše prodejní oddělení.
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Sklápěcí návěs s tepelnou
izolací MEILLER viz
stranu 16

MHKA SKŘÍŇ / HLINÍKOVÁ KORBA

VERZE
u zadního čela

2 nápravy

Jmenovitý
objem

L

Krátká

Normální

Dlouhá

MHKA44.2-N
-

7,6 m

-

vnější: S1

-

25-35 m3

-

vnitřní: S2

-

24–34 m3

-

Typ

MHKA44.3-N

MHKA44.3-L

-

7,6 m

8,6 m

vnější: S1

-

25-35 m3

28-40 m3

vnitřní: S2

-

24–34 m3

27-38 m3

Jmenovitá délka
Jmenovitý
objem

Výšky bočnic

N

Typ
Jmenovitá délka

3 nápravy

K

1 400 až 2 000 mm
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Bezpečná jízda – bezpečné sklápění
Nejlepší jízdní vlastnosti díky inovativnímu podvozku

Jezděte komfortně a bezpečně: Podvozky MEILLER jsou vzájemně optimálně
sladěné: Rám podvozku MEILLER pevný
v ohybu a krutu a komponenty náprav,
ložisek, brzd, tlumičů odpružení a pneumatických tlumičů známých výrobců
zajistí nejlepší jízdní vlastnosti. Nízké
těžiště zajistí stabilitu vozidla na vozovce.
U vysokých zatížení sedla a náprav nabízí
společnost MEILLER zesílený rám.

Technika sklápění MEILLER
Sklápění a spouštění provádějte rychle a
bezpečně: Výkonný originální hydraulický
systém MEILLER zajistí vysokou pracovní

Hydraulický systém MEILLER:
Výkonný. Trvanlivý. Efektivní.
■ Hydraulický systém MEILLER kvalitní a
stabilní.

rychlost. Díky rychlému spuštění ušetříte

■ Odolný vůči nečistotě a opotřebení díky

až 40 % času při spouštění dolů. Sklápění

vysoce odolným materiálům a nitrido-

zabezpečují vysoké rezervy přetížení, velká

vaným povrchům.

počáteční síla zdvihu a nízké celkové těži-

■ Optimalizované ventily sklápění a čer-

ště. Dlouhá vedení snižují sklon sklápění

padla zajišťují nejlepší doby cyklů.

pístů. Varovný systém sklápění sleduje
sklon sklápěcího návěsu a včas varuje
řidiče.

■ Přesné řízení pohybů i u vysokých
zatížení díky proporcionální technice.
■ Prakticky bezúdržbový díky optimálně
dimenzované cirkulaci oleje.

ILLER
ME

■ Hydraulika MEILLER se kompletně
vyrábí v Mnichově podle nejvyšších

Z

PE

LÁ

BE

PĚN

Í

standardů kvality.

ČN

OST PŘ

K
IS

■ Vysoká dostupnost náhradních dílů
díky vlastní výrobě.

Vaše výhody
■ Váhově optimalizovaný
rám podvozku pro velmi dobré
jízdní vlastnosti
■ Originální hydraulický systém
MEILLER: Výkonný a trvanlivý
■ Inovativní technologie náprav
s ložisky nenáročnými na údržbu
■ Zvedací náprava sníží spotřebu
paliva a opotřebení pneumatik

8 | meiller.com

Bezpečná jízda – bezpečné
brzdění
Méně manévrování na úzkých silnicích:
Přípravek k manévrování zlepší schopnost
projíždění zatáčkami, zvláště na kruhových
objezdech a při odbočování. Také se sníží
opotřebení pneumatik.
Vyberte si mezi bubnovými nebo kotoučovými brzdami. Plnou kontrolu získáte při
použití snímačů opotřebení pro brzdové
obložení a s kontrolou tlaku v pneumatikách.

Plynulý rozjezd s asistentem
rozjezdu
Stiskem tlačítka zapněte asistent rozjezdu,
abyste na neschůdném terénu získali
větší trakci. Asistent rozjezdu zlepší trakci

Hydraulický systém MEILLER je koncipován
speciálně pro požadavky ve stavebnictví.

tažného vozidla.

Zvedací náprava pro
hospodárnou přepravu
Systémy zvedacích náprav při jízdě
naprázdno snižují opotřebení pneumatik
a spotřebu paliva. Je-li vozidlo naložené,
zvedací náprava se automaticky spustí
dolů a nabídne tím větší celkové zatížení
náprav a lepší jízdní stabilitu.

Stabilní rám podvozku
Podélníkový rám sklápěcího návěsu
MEILLER pevný v ohybu a krutu je
dimenzován pro nejrůznější případy
zatížení. Rám zajišťuje nejlepší sklápěcí a
jízdní vlastnosti při snížené hmotnosti a
bez námahy zachycuje vysoké užitečné
zatížení.
Rám podvozku sklápěcího návěsu –
optimalizovaná hmotnost v každém
detailu.

Současně se snížilo celkové těžiště. U inovativní konstrukce společnost MEILLER
optimalizovala hmotnost, pevnost a stabilitu v každém detailu.
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Korby pro každodenní práci
Pro každé nasazení správný sklápěcí návěs

Korby MEILLER jsou dimenzovány pro
dlouhou životnost: Jsou odolné vůči vzniku
trhlin, optimalizované vzhledem k opotřebení a určené pro nejtvrdší nasazení.
Vypouklý tvar chrání jak před abrazivním,
tak i před nárazovým opotřebením. Snížená nakládací výška usnadňuje plnění a
snižuje výškové těžiště. To zlepšuje jízdní a

Vyberte pro vaše použití vhodnou korbu:
■ Ocelové nebo hliníkové korby
■ Půlkruhový tvar korby (P=halfpipe)
nebo hranatý (K=skříň / classic)
■ Ve verzích – krátká, normální, dlouhá
nebo objem
■ Různé tloušťky stěn a podlah

Na míru střižené podlahové plechy
Podlahové plechy MEILLER jsou inteligentně přizpůsobeny opotřebení: V zadní
třetině je abrazivní opotřebení vyšší. Zde
jsou použity zesílené plechy, které zajišťují
ještě delší životnost. Zbývající oblast je
hmotnostně optimalizovaná.

sklápěcí vlastnosti.

Velkoobjemové nástavby
Přepravujete lehký sypký materiál s
vysokou kapacitou: Velkoobjemové
nástavby MEILLER unesou agrární
produkty nebo recyklované materiály.

Ocelové korby

Hliníkové korby

■ Jsou robustní s optimalizovaným uži-

■ Jsou velmi lehké.

tečným zatížením.
■ Jsou vhodné zejména pro krátké trasy a
časté sklápění.
■ Jsou dimenzovány pro abrazivní sypké

■ Perfektně se hodí pro nasazení s nízkým počtem sklápění za den a vysokým podílem jízdy po komunikacích.
■ Jsou dimenzovány pro mírně abra-

materiály, jako je štěrk, kameny, kusy

zivní sypké materiály, jako je písek,

betonu nebo kamenivo.

štěrk nebo drť.
■ Nabízí chemickou odolnost vůči většině agresivních vlastností sypkého
materiálu.

S naším rozšířeným programem výrobků
vám pro každé použití nabízíme ten
správný sklápěcí návěs.
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Zadní čela

LE
EIL R
M

Zadní čela – praktická!

sl

Be

zp

uha

Pro každé nasazení správný sklápěcí návěs

ečná ob

Kyvně se otevírající zadní čelo

Vyberte si z různých variant zadních čel
vhodné řešení. Maximální flexibilitu vám

Výkyvné čelo je odolné vůči opotřebení a

Vaše výhody

otevírá se již u úhlu sklápění 3°.

■ Komponenty s optimalizovaným
užitečným zatížením

nabízí přepínatelná zadní čela S4 nebo S5 s

Hydraulicky se otevírající zadní

kleštinovým nebo čelisťovým uzávěrem.

čelo

■ Vhodné pro použití finišeru

Variantu zadního čela S6 otevřete hydrau-

Hydraulické zadní čelo se úplně otevře

■ Robustní uzávěry zadních čel

licky – ve spojení s dálkovým ovládáním

před nebo při sklápění a při vyklápění

i.s.a.r.-control zcela komfortně stiskem

zůstane otevřené. Varianta zadního čela

tlačítka.

S6 se neprodyšně zavírá hydraulicky bez

■ Pro každého to pravé: Optimálně dimenzovaná paleta
výrobků

uzávěru.

Příslušenství pro zadní čela
Zvětšete oblast vašeho nasazení

■ Šoupátko pro obilí s uzávěrem s
kolíkovou rukojetí

■ Dávkovač

■ Gumové těsnění

■ Uzávěry s kolíkovou rukojetí

■ Dvojitý kloub

Bezpečné uzavření a perfektní dávkování s
šoupátkem pro obilí.

Varianty zadního čela
HYDRAULICKY
KYVNĚ SE OTEVÍRAJÍCÍ
P

K

S1/S4

SE OTEVÍRAJÍCÍ
SZ

P

S2/S5

K

S2

AL OBJEM

S4/S5/S6

G12

S6 lze řídit dálkovým
ovládáním

ZADNÍ ČELO
šikmé

rovná

SE OTEVŘE

UZÁVĚRY

výkyvné

hydraulické

volitelně oboje

vně umístěné

S1

S6 (bez uzávěru)

S4

Kleště

uvnitř umístěné

S2

S5

Čelist

G12 s křídlovými dveřmi 1/2 a 1/2
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Dodatečné díly a příslušenství

pro speciální účel použití. Příslušenství je

ŠENST
LU

VÍ

Optimalizujte svůj sklápěcí návěs MEILLER

PŘÍ
S

Možnost individuálního rozšíření – pro každého vhodné vozidlo

zaměřeno na bezpečné a praktické využití

pro prax

i

během pracovního dne. Program sahá
od žebříků přes možnosti ukládání až ke
kamerovým systémům.

Plachtové systémy MEILLER

Plachtové systémy MEILLER jsou
k dostání jako posuvné nebo
shrnovací plachty.

Zakryjí vaše přepravované zboží: Ušetříte
palivo a chráníte náklad. U elektrického
provedení s komfortní obsluhou dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control.
Plachtové systémy MEILLER jsou optimálně
vhodné pro korby MEILLER. Profitujte
z celistvého řešení od jedné firmy.
■ Ručně nebo elektricky posuvná plachta,
s průběžnou kolejnicí (bezpečnou proti
bouři), s nebo bez plachtové ochranné
střechy
■ Boční svinovací plachta s patentovaným rychloupínacím uzávěrem

Osvětlení s technikou LED

Vylezte rychle a bezpečně na
vozidlo

Profitujte z větší dopravní bezpečnosti a

■ Ocelový žebřík pro výstup na korbu,

životnosti s osvětlením s technikou LED

sklopný, s ergonomickým rychlouzávě-

MEILLER.

rem (ve shodě s UVV)

■ Zadní osvětlení LED s integrovaným
reflexním trojúhelníkem
■ Pracovní reflektory LED
■ Boční obrysová světla LED
■ Obrysová a boční obrysová světla
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Větší dopravní bezpečnost a životnost s osvětlením
s technikou LED MEILLER.

Dálkové ovládání MEILLER
i.s.a.r.-control

provádějte z bezpečné vzdálenosti a na

S dalším praktickým
příslušenstvím si usnadníte
práci během pracovního
dne:

místě, které vám nabízí nejlepší výhled.

■ Kamerový systém

S předprogramovanými průběhy pro-

■ Balíček pro lepší viditelnost

gramovatelného ovládání pro provádění

■ Varovný systém sklápění

funkcí v daném pořadí je obsluha dokonce

■ Obslužná plošina

ještě jednodušší.

■ Bedna na nářadí

S dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.rcontrol máte plnou kontrolu: Sklápění

■ Blatník
■ Zavěšení hadice

Řiďte procesy rychle a bezpečně s praktickým
dálkovým ovládáním i.s.a.r.-control.

■ Užitečná zařízení jako např. hasicí

Příslušenství pro podvozek
Rozšiřte oblast vašeho nasazení:
■ Náhradní kola
■ Držák náhradního kola pod podvozkem

přístroje, držák na lopaty a košťata,
podkládací klín a držáky, zásuvka
■ Odtahovací spojka
■ Teleskopické opěrné zařízení
■ a mnohé další

■ Plastové nebo hliníkové blatníky
s našroubovanými držáky

Stabilní držáky pro blatníky jsou nezbytné při použití
na staveništi. .

K dispozici jsou 2 různé průběhy programu:
1. Vyklopení: Ochranu proti podjetí vyklopit nahoru,
otevřít plachtu, otevřít zadní čelo, sklopit
2. Spuštění dolů a příprava k jízdě:
Spustit dolů, zavřít zadní čelo, zavřít plachtu, spustit
dolů ochranu proti podjetí
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Asistenční systém řidiče
Řiďte a kontrolujte svůj sklápěcí návěs

Díky asistenčnímu systému MEILLER
získáte větší bezpečnost a komfort. Ať
už v kabině řidiče, na SmartBoard® nebo
z vašeho mobilního telefonu – řiďte velký
počet funkcí sedlového návěsu z bezpečné

Optimalizace úspornosti
Řiďte a kontrolujte svůj sklápěcí návěs
MEILLER prostřednictvím asistenčního
systému MEILLER.

Zobrazení
Informujte se o stavu vozidla:
■ Zobrazení celkového zatížení náprav a
jednotlivých náprav v t
■ Zobrazení úhlu sklonu sklápěcí korby

vzdálenosti. Optimalizujte úsporné nasa-

Bezpečnost

■ Zobrazení informací sklápěcího návěsu

zení, neboť nyní máte k dispozici všechny

Nechejte se varovat u:

■ Zobrazení chybových hlášení

relevantní provozní údaje v reálném čase.

■ příliš vysokého zatížení nápravy
■ u příliš strmého úhlu sklonu sklápěcí
korby

VÍ

PŘÍ
S

Zcela komfortně řiďte velký počet funkcí:
■ Zvedání a spouštění zvedací nápravy

Diagnostika

■ Zapnutí a vypnutí asistenta rozjezdu

Profitujte z rychlé pomoci načtením

■ Zvedání a spouštění podvozku dolů

chybového protokolu, který vám může být

ŠENST
LU

Funkce

také zaslán e-mailem.

Vyhodnocení

pomocí pneumatického odpružení
■ Regulace jízdní úrovně
■ Nastavení brzdného tlaku brzdy finišéru

Optimalizujte nasazení vašeho vozového
parku vyhodnocením všech relevantních

i

pro prax

provozních údajů.

Možnosti
■ Zablokování a odblokování řídicí
nápravy
■ Zobrazení tlaku v pneumatikách a teploty, varování – tlak pneumatik
■ Varování – opotřebení brzdového obložení
■ Kontrolní systém tlaku v pneumatikách
s automatickým systémem huštění
pneumatik při poklesu tlaku

Asistenční systém MEILLER –
praktická podpora v každodenním
provozu.
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Rychlý a jednoduchý přístup

SmartBoard®

Z bezpečné vzdálenosti máte přístup k

Sklápěcí návěsy MEILLER můžete řídit

asistenčnímu systému MEILLER:

prostřednictvím bočně namontovaného
systému SmartBoard®. Vedle zobrazení

■ ze SmartBoard®

mnoha provozních dat můžete ovládat

■ z mobilního telefonu
(Android OS od verze 4.1 Jelly Bean)
Na přehledném uživatelském rozhraní se

brzdu finišeru, zvedací nápravu a asistent
rozjezdu.

velmi rychle orientujete.

MEILLER SmartBoard®

Zobrazení provozních údajů
Zobrazení alarmu sklápění

Zobrazení chybových hlášení
Regulace jízdní úrovně

Zvedání a spouštění podvozku

Zvedání a spouštění zvedací nápravy

Zapnutí a vypnutí asistenta rozjezdu

Zobrazení zatížení nápravy

Nastavení brzdného tlaku brzdy finišéru
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Tepelná izolace pro výstavbu silnic
Plně integrované řešení s maximálním komfortem při obsluze

Zajistěte rovnoměrně vysokou teplotu
při dodávání asfaltu silničnímu finišeru.
Tepelná izolace MEILLER zabrání ochlazení směsi. Máte plnou kontrolu: Zařízení
k měření teploty v reálném čase ukazuje
aktuální hodnoty, volitelně s aplikaci nebo
telematickým systémem GPS.

MEILLER tepelná izolace – bezpečně izoluje
MEILLER používá robustní izolační materiál

O izolaci nahoře se stará termoplachta

odpuzující vodu (80 mm) v kombinaci

MEILLER, která zakrývá celou nástavbu –

s dvouplášťovým obložením z ušlechtilé

u elektrického provedení je možná obsluha

oceli. Sedí na bočnicích, podlaze, před-

dálkovým ovládáním. Montáž držáku

ních a zadních čelech. MEILLER tepelná

náhradního kola a žebříku na předním čele

izolace dýchá: Je zajištěno vysušení

je možná bez omezení.

event. vzniklé kondenzované vody.

Splňuje požadavky Spolkového ministerstva
stavebnictví: Tepelně izolovaný sklápěcí návěs MEILLER
pro výstavbu silnic.
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Přesné měřicí zařízení
Spolehlivá měřicí technika kontroluje
teplotu na čtyřech měřicích bodech.
Při zobrazení a přenosu dat máte
následující možnosti výběru:
■ Příprava měřicího zařízení
■ Příprava měřicího zařízení s kabelem a 4 senzory (bez zobrazovací
jednotky)
■ Zobrazení teploty,
vč. sériového rozhraní
■ Zobrazení teploty s mobilní

Společnost MEILLER zajistí konstantně vysoké teploty asfaltové směsi během přepravy.

Bluetooth tiskárnou, vč. sériového
rozhraní
■ Zobrazení teploty přes aplikaci
Thermo

Certifikát výrobce MEILLER
dle směrnice DIN 70001
Můžete se spolehnout na zachovávání
zákonných ustanovení ke zvýšení kva-

Jednoduchá údržba
Poškozenou izolaci panelově vyměníte.
Tím se sníží náklady na opravy a opravy
budou rychle vyřízeny. Senzorika je lehce

lity asfaltu. MEILLER provádí výpočty
a vydává potvrzení ve spolupráci s
Výzkumným institutem pro tepelnou
ochranu (FIW).

Měří se každá minuta: Jeden přepravní protokol
kontroluje kvalitu každého nákladu.

přístupná díky vlastnímu vstupu.

Vaše výhody
■ Bezpečná tepelná izolace
vašeho přepravovaného materiálu – bez tepelných můstků
■ Bez poškození způsobeného
sypkým materiálem díky
robustnímu provedení
necitlivému vůči teplotě
■ Zařízení k měření teploty s vysokým funkčním rozsahem
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Společnost MEILLER
Inovace vyplývající z tradice trvající již více než 160 let

výrobků ke stálému zvyšování našich

vebnictví a odpadové hospodářství. Naše
nároky: Realizace inovací, které reagují na

Ef

nároků na kvalitu.

výrobků a systémových řešení pro sta-

fi c

požadavky trhu, prostřednictvím nejlepších technických řešení – s motivovanými

y Sol i di

QS
ES

ety

optimalizujeme procesní řetězec vzniku

l it

ty

kojenosti našich zákazníků. Systematicky

Značka MEILLER je synonymem inovačních

af

kvalitou a spolehlivostí a tvoří základ spo-

Společnost

Qua

Naše výrobky se vyznačují prvotřídní

iency S

zaměstnanci, nejmodernějšími výrobními
procesy a s přispěním našich dodavatelů.

Kvalita výrobku
MEILLER klade zvláštní důraz na příkladnou kvalitu výrobků a vynikající zachování
hodnoty. Proto jsou všechny komponenty
dimenzovány pro tvrdé podmínky nasaZaměstnanci společnosti MEILLER zachovávají
vysokou kvalitu všech výrobků MEILLER.

zení a dlouhou životnost. Vyznačují se dobrým zpracováním, spolehlivostí a nízkým
opotřebením.

Rychlý servis
Profitujte z know-how a kompetencí
našeho zkušeného servisního týmu.
Naše mobilní služby zákazníkům
i servisní střediska po celém světě
jsou vám v případě servisu okamžitě
k dispozici.
Sami pocítíte, že u nás jste v dobrých
rukou.
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Náhradní díly
Minimalizujte doby výpadku díky vysoké

Důvěřujte obvyklé kvalitě originálních

míře dostupnosti a spolehlivé dodávce

náhradních dílů MEILLER, které jsou

náhradních dílů. S vypilovanou logistikou

optimálně přizpůsobeny vašemu výrobku

rychle dodáme originální díly na požado-

MEILLER.

vané cílové místo.

Naléhavě potřebné originální náhradní díly MEILLER
se rychle dostanou na požadované cílové místo.

Četné technické milníky a inovace společnosti
MEILLER i nadále ovlivňují stavebnictví,
likvidací odpadů a průmysl užitkových vozidel
po celém světě.
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MEILLER ve vašem okolí
Kompletní servis z jedné ruky

K dispozici 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

1702_Cs-791-0321
Technické změny a omyly vyhrazeny.
Na obrázcích může být zvláštní vybavení.

Servisní dílny

