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Kontenerowa przyczepa transportowa MG18-ZL 5,4
Wysokiej jakości przyczepa do kontenerów hakowych

Kontenerowa przyczepa transportowa
MEILLER do kontenerów hakowych jest
przeznaczona do codziennego zastoso‑
wania w trudnych warunkach. Bezpieczna

Twoje korzyści:
■ Trwałość dzięki sztywnej ramie pojazdu
■ Odporność na zużycie dzięki zamkniętemu, odpornemu na
zniekształcenia zewnętrznemu prowadzeniu rolek

jazda, ekonomiczność i trwałość z wysokiej
jakości komponentami firmy MEILLER i

■ Elastyczny i bezpieczny transport:

wyjątkowym wyposażeniem seryjnym.

• Poczwórna pneumatyczna blokada kontenera

Kontenerowa przyczepa transportowa

• Wtykowe odbojniki kontenera

MEILLER jest wyjątkowo elastyczna w

• Dodatkowe odbojniki kontenera do kontenerów o średniej długości

zastosowaniu: umożliwia transportowanie

■ Przyjazne dla środowiska i odporne na korozję gruntowanie zanurze-

różnych kontenerów hakowych o długości

niowe KTL

od 5 do 7 m.

Przykręcane zabezpieczenie
przeciwnajazdowe wg ECE‑58R‑03
z gumowym zderzakiem

Łatwe przekładanie kontenera
dzięki prowadzeniu rolek
w kształcie leja

Składana tablica A

Poczwórna pneumatyczna blokada
haków (blokada wymuszona przy
prędkości > 5 km/h)

Boczne wymuszone mocowanie
kontenera (skręcana, nieulegająca
zniekształceniu prowadnica szy‑
nowa o stopniowanej budowie)

2 | meiller.com

Oświetlenie LED w technologii
ECO‑LED II, z migającymi
światłami obrysowymi

Dane techniczne

Elementy dobudowane i osprzęt

do kontenerów hakowych
o długości 5–7 m wg

DIN 30 722-1/2

■ Przykręcany zderzak wg ECE‑58R‑03

DIN 14 505

■ Lekkie, przykręcane i składane boczne urządzenie

Obciążenie użytkowe

Do 14 650 kg

Wysokość

Mała wysokość przełożenia: 990 mm

Długość

Długość całkowita: 9 700 mm
(dyszel 2600 mm)
Długość powierzchni ładunkowej: 7 115 mm
Rozstaw osi: 5 400 mm

Szerokość

Maks. szerokość całkowita: 2 550 mm
Maks. szerokość powierzchni
ładunkowej: 2 175 mm

Masa

zabezpieczające
■ Boczne uchwyty do mocowania do zabezpieczenia
ładunku
■ Zintegrowana zamykana skrzynka na narzędzia
■ Skrzynka na siatkę zabezpieczona przed korozją
■ Wygodne monitorowanie za pomocą SmartBoard®
■ Reflektory robocze LED

Wersja podstawowa: 3 350 kg

Ogumienie

265/70 R 19,5“
z hamulcami
tarczowymi

Idealny podgląd z seryjnym,
montowanym z boku modułem
SmartBoard®
■ Monitorowane masy dzięki
dodatkowemu czujnikowi
ciśnienia
■ Licznik przebiegu dziennego

Dodatkowa pozycja

Uniwersalne wtykowe,

mocowania rolek kontenera

przednie odbojniki

w przypadku kontenerów

kontenera

■ Licznik przebiegu łącznego
■ Ręczne podnoszenie i opusz‑
czanie
■ Pamięć błędów itd.

hakowych o średniej długości

Opcjonalnie:
■ Kamera obs. przestrzeni z tyłu
■ Uchwyt koła zapasowego i koło zapasowe
■ Adapter 15-styk. na 2×7-styk.
■ Długości dyszla 2 500 mm i 2 700 mm
■ Hamulce bębnowe

Kamera obserwacji
przestrzeni z tyłu do
monitorowania obszaru
roboczego z tyłu

Uchwyt koła zapasowego i
Seryjne wyposażenie w hamulce

koło zapasowe, łatwodostępne

tarczowe

i łatwe w obsłudze

Ogumienie bliźniacze z kołami z obręczami
stalowymi, rozmiar opon 265/70 R 19,5“
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MEILLER w pobliżu
Pełny serwis z jednej ręki

Obecność na całym świecie
Lokalizacje / biura sprzedaży MEILLER

Najbliższy zakład firmy MEILLER znajduje się
w Twojej okolicy. Znajdź najbliższe warsztaty
serwisowe w wyszukiwarce online pod adresem
meiller.com/service

1787_Pl-791-0821
Ilustracja symboliczna, może zawierać elementy wyposażenia specjalnego

Warsztaty serwisowe

