Asfalt tipkærre
KTA 240

Nopa asfalt tipkærre, halvrund KTA 240, opbygges med chassis og bund i højstyrkestål for opnåelse af stor
styrke og lav egenvægt. Overbygning bestående af isoleret asfaltkasse.

Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det
drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærrer med bagtip eller
3-vejs tip.
Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.
Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet
og frem til levering.
Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

SAWO PRODUKTERNE
Vi har altid lagt stor vægt på, at vore
produkter lever op til de strengeste krav
i forhold til kvalitet, funktionalitet og
betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi
branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE
Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og
derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du
hjælp, er vi i nærheden.

VELUDDANNET PERSONALE
Specialuddannede fagfolk beregner,
tegner og opbygger det endelige produkt
nøje efter kundernes ønsker så alle krav
til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.
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Koło 385/65R22,5

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.
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LED-lys

25 t. (24 t. på bogie og 1 t. på trækøje)
5.100 mm (udv. længde på ladkasse 5.602 mm)
2.550 mm (indv 2.430 mm)
1.250 mm i stål
1.250 mm i stål, halvrund
1.250 mm
3,5 mm Hardox 450. 1.300 mm flad bund
Rockwool, beklædt med rustfri stål
3 BPW 9 ton
Luftaffjedring med hæve/sænk
Tromle
6 stk. 385/65 R22,5 stålfælg
6 stk. i sort plast med stænklapper
Aluminiumsplade på trækstang og 2 optrin
Ø57,5 mm
Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire
Lynkobling han eller hunpart
Nopa gennemgående lygtebjælke
- 6 stk. baglygter
- 2 stk. nummerpladelygter
- 2 stk. slingrelygter
- 2 stk. hvide markeringslygter foran
- 4 stk. sidemarkeringslygter, i hver side
- 4 stk. arbejdslygter
Lovpligtig refleksplanke og 2 røde trekanter
7+7 polet
Type; asfalt
Fast i højre side, eloxeret alu
Sandblæst, grundet og lakeret i en farve
Sølvfarvet fabrikslakering
Skivebremser. Kilometertæller. Vægtmanometer. Lakering af fælge. Rullepresenning.
Liftaksler. Kontakt os for specifikke kundeønsker.
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SPECIFIKATIONER
Totalvægt
Længde indv. lad
Bredde udv.
Forsmæk
Sider
Bagsmæk
Bund
Isolering
Aksler
Affjedring
Bremser
Dæk/fælge
Skærme
Dækplade
Trækøje
Hydraulik

