Kærre med hejs
KTH 240

Nopa kærre med CLF 326S-3W wirehejs, opbygges med chassis og hejselad i højstyrkestål for opnåelse
af stor styrke og lav egenvægt. SAWO wireudrystning er CE-mærket. Leveres sandblæst, grundmalet og
færdiglakeret.

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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Kærre med hejs
KTH 240

Skærme
Cyklistværn
Radiostyring
Støtteben
Optioner

25 t. (24 t. på bogie og 1 t. på trækøje)
20.000 kg wire med certifikat
21.000 kg
Ca. 19 m/min
3 stk. BPW 9 ton
Luftaffjedring med hæve/sænk funktion
Tromle
6 x 385/65 R22,5 dæk af anerkendt mærke
Max. 6.000 mm (dog 6.500 mm monteret med manuel forskydelig kofanger)
1.240 mm til overkant rulle
Dobbeltvirkende
Monteret i bagende
Med fuld sikringskapacitet monteret i bagende
Monteret på hejseladdets ramme
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
6 stk. enkeltskærme af sort plast
Eloxeret aluminium fastmonteret i højre side
Fjernstyring af hejs
Med gear type B06001-0000R
Skivebremser på aksler. Kilometertæller. Vægtmanometer. Asfaltkofanger. Alu fælge. Alu
skærme. Arbejdslys. Rotorblink. Blitzlamper. Liftaksel med manuel dropventil på 1. og
3. aksel. 12 stk. 275/70 R22,5 dæk. Enkeltmonteret dæk. Værktøjskasse. Kontakt os for
specifikke kundeønsker.

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.
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SPECIFIKATIONER
Totalvægt
Overtrækskapacitet
Tipkapacitet
Optrækshastighed
Aksler
Affjedring
Bremser
Dæk/Fælge
Containerlængde
Byggehøjde
Nedtrækscylinder
Ladstopventil
Containerlås
Ladstøtte
LED-lys

