
Enginuity, since 1893

K.SHG S
ENDURING PERFORMANCE
BY KÄSSBOHRER
Kässbohrers containerchassis met zwanenhals, de K.SHG S, is ontworpen om
flexibel en efficiënt mee te kunnen werken en biedt de beste ladingverdeling
voor maximale wendbaarheid, vooral in nauwe en moeilijke bochten. De
K.SHG S is uitgerust met 8 containerbevestigingen en is geschikt voor het
transport van containers van 20 tot 40 voet van het type high cube (HC), long
tunnel (LT).

Met het oog op het snelle en veeleisende laden en lossen van containers
heeft het chassis van de K.SHG S een KTL-coating om de levensduur te
verlengen.
De K.SHG S is ontworpen voor uw operationele uitdagingen en heeft opties
zoals extra containerbevestigingen voor HC LT-containers van 45 voet,
zelfsturende assen en een hydraulisch laadplatform aan de achterkant.



K.SHG S / 40 - 12 / 27
SPECIFICATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis Gemaakt van hoogwaardig en zeer sterk staal, in overeenstemming met norm
ISO 1726-2 en ISO 1726; gemaakt van twee gelaste langsbalken in "I" -vorm met
dwarsbalken op benodigde afstanden. Chassis heeft 2 king-pin positie. Versterkt
met KTL-bescherming met Kässbohrer-expertise (10 jaar garantie op perforatie)

Remsysteem Antiblokkerings- (ABS) en rolcontrolesysteem geschikt voor UN ECE R13-
regelgeving.EBS 2S / 2M-remsysteem van het merk WABCO met
elektropneumatisch dubbel circuit met voeding (RSS) en spanningsvoorziening
(24N) via remlicht

Bandenmaat 385/65 R22.5

Assen BPW luchtvering en trommelremmen assen met elk 9 ton capaciteit

Elektrisch systeem Aspöck Europoint III installatie met 24V LED-zijmarkeringslamp en 2 x 7 en 1 x
15-pins, in overeenstemming met UN ECE R48 en ADR wetgeving

Aantal
containervergrendeli
nge

Uitgerust met 4 x 2 containersloten geschikt voor vervoer, 2 x 20 ft, 1 x 40 ft HC-
container (HC-containers zijn hoger dan de toegestane hoogte voor 1150 mm en
hogere koppelschotelhoogtes)

TECHNISCHE GEGEVENS

Vijfde wiel hoogte (H5) 1.150 mm

Nek dikte (NH) 130 mm

Wielbasis (WB) 7.480 mm

Externe lengte (L) 12.730 mm

Tarra Gewicht ±%3 4.520 kg

TECHNISCH VERMOGEN

Koningsspeld capaciteit 12.000 kg

Asbelasting 27.000 kg

Brutogewicht 39.000 kg

VERBETERDE FUNCTIES

Containertransportsysteem

4 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet of 1 x 40 voet HC
4 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 40 voet HC of 1 x 45 voet HC (optioneel)
6 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 20 voet midden, 1 x 30 voet of 1 x 40 voet HC (optioneel)
7 x 2 Containerbevestigingen voor 2 x 20 voet, 1 x 20 voet midden, 1 x 30 voet, 1 x 40 voet HC of 1 x 45 voet HC (optioneel)

Breed scala aan opties

Valx- of BPW-luchtvering, schijf- of trommelremassen
Hefsysteem op 1e of op 1e en 3e as met rijassistentie
Banden 385 / 55 R22,5
1 Reservewiel en -houder, type PWP
Star laadplatform van 3000 mm lang en een capaciteit van 7,2 ton aan de achterkant
Star laadplatform van 2270 mm lang en extra pneumatisch inklapbare hellingbaan voor heftruck, 1000 mm, capaciteit 7,2 ton, aan achterkant
Uitschuifbare achterbumper (voor transport van container van 45 voet)
1 Kunststof gereedschapskist (600 mm x 400 mm x 500 mm)
2 Houders voor brandblussers (zonder blussers)
ADR-pakket
Hubodometer
Smartboard

Kässbohrer semi-trailers worden vervaardigd op basis van lean productie en kwaliteitsprincipes met inachtneming van de totale eigendomskosten.
Kässbohrer behoudt zich het recht voor om de productspecificatie te wijzigen. Visuele en technische gegevens kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de voertuigconfiguratie.


