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K.STB E 39
TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE STOFFEN 
VAN KÄSSBOHRER
De zeer geavanceerde K.STB E 39 blinkt uit in het transport van gevaarlijke
vloeistoffen. De K.STB E voldoet aan de ADR-voorschriften en biedt ook
geavanceerde veiligheidsfuncties, zoals overvulbeveiliging.

In afstemming op uw transportbehoeften kan de K.STB E 39 worden
geconfigureerd met verschillende volumes en compartimenten, mechanische
en elektronische vloeistofpeilsystemen, een pomp, meter, slanghaspel of
afscheider.

Het geavanceerde antidiefstalsysteem van de K.STB E staat met zijn speciale
componenten en digitale systemen garant voor veilig werken.



K.STB E 39 / 5 - 11 / 24
SPECIFICATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis Twee geëxtrudeerde box-profielen, vervaardigd uit een speciale, sterke
aluminium-legering van hoge kwaliteit, speciale, geëxtrudeerde box-profielen
vervaardigd uit aluminium en met speciaal ontworpen aluminium kruisverbinding,
conform ISO 1726.

Remsysteem Hij heeft een duo-circuit elektro-pneumatisch remsysteem met EBS 2S / 2M
ABS dat voldoet aan UN ECE R13, en een geïntegreerd RSS elektronisch
stabiliteitscontrolesysteem in het remsysteem

Bandenmaat 385/65 R 22.5

Assen 3 x BPW schijfrem-assen met 9 ton vermogen en een BPW luchtveer systeem

Elektrisch systeem ASPÖCK verlichtingsinstallatie met 24 V LED zijpositie lampen 1x15-pins bussen
volgens voorschrift UN ECE R48 en ADR-wetgevin g

Aantal secties 5 compartiment

Laad- en lossysteem Het vul- en los systeem is geschikt om zowel van boven als van beneden te
vullen.

Slangendrager 1 x DN150, 6 m aluminium slanghouder

TECHNISCHE GEGEVENS

Vijfde wiel hoogte (H5) 1.220 mm

Tankdiameter (D) 2.350 mm

Wielbasis (WB) 6.700 mm

Externe lengte (L) 11.250 mm

Tankvolume 39 m3

Netto tankvolume (V) 36 m3

Verdeling van het tankvolume Verdeling van Tank
Volumes is respectievelijk:
1 - 6400 l / 2 - 5700 l / 3 -
6000 l / 4 - 10 000 l / 5 -
8000 l

Tarra Gewicht ±%3 5.650 kg

Bedrijfstemperatuur °C -20/50 °C

Testdruk (bar) 0,35 + H bar

Bedrijfsdruk (bar) 0 bar

Dikte tank 5,0 mm

TECHNISCH VERMOGEN

Totale aslast 27.000 kg

Belasting koningsbouten 12.000 kg

VERBETERDE FUNCTIES

Opties voor volume en compartimenten
De tankwagen kan worden uitgevoerd met 1 tot 7 compartimenten en verschillende volumeopties, zoals 32, 39, 40, 41, 42 of 45 m³

Certificering
Volledig in overeenstemming met ADR klasse 3

Losinrichtingen
Opties voor pomp
Opties voor inhoudsmeting
Opties voor afscheider
Opties voor elektronische peilmeting
Opties voor slanghaspel

Breed scala aan opties
Printer en verwarmde printerkast (500 mm x 600 mm x 500 mm)
Diverse slangen en slanghouders

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.


