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K.SPS H
HET STERKSTE NIET-UITSCHUIFBARE PLATFORM
VOOR ZWARE LASTEN
VAN KÄSSBOHRER
De K.SPS H, Kässbohrers 3-assige niet-uitschuifbare platformoplegger voor
zware lasten, is het mooiste voorbeeld van techniek voor zware lasten.

De K.SPS H biedt flexibele en veilige transportoplossingen voor zware, lange,
platte en zelfs ballastlasten, dankzij zijn sterke en vlakke chassis, variabele
containerplaatsingscombinaties en verschillende ladingzekeringsopties, zoals
het code XL-gecertificeerde frontpaneel dat longitudinale lasten tot 22,5 ton
aankan.

 

De K.SPS H is aanpasbaar aan standaardtrucks en vergroot de operationele
flexibiliteit dankzij de vele opslagmogelijkheden onder het chassis en diverse
ladingzekeringsmogelijkheden, zoals de nieuwe sjorogen met hun grotere
capaciteit van 13,4 ton. Bovendien biedt hij maximale bescherming tegen
corrosie en roestvorming dankzij de metallisatiecoatingtechniek.



K.SPS H 3 / 0N - 18 / 27.
SPECIFICATIE

TECHNISCHE INFORMATIE

Chassis Hoogwaardig staal S700 MC

Remsysteem Wabco merk EBS 2S/2M remsysteem met dubbel circuit, elektro-pneumatisch,
met inbegrip van anticontactadhesiemiddel (ABS) en rolbes turingssysteem
(RSS),geschikt voor de VN-ECE R13 regelgeving.

Bandenmaat Band met afmeting 385/65/R 22.5

Assen BPW lucht ophanging en schijfremmen assen met

Elektrisch systeem 24 volt verlichtingsarmatuur met 2 x 7 + 1 x 15 pinstekkers volgens de richtlijn
76/756 / EEC.

Vloer Een houtenvloer tussen omegaplaat met een dikte van 30mm

Type voorpaneel Stalen voorpaneel met een hoogte van 1.500 mm

TECHNISCHE GEGEVENS

Platformlengte 13.600

Vijfde wiel hoogte (H5) 1.150 mm

Platformhoogte (bij laden) 1.300 mm

Nek dikte (NH) 180 mm

Totale breedte (W) 2.540 mm

TECHNISCH VERMOGEN

Asbelasting 27.000 kg

Koningsspeld capaciteit 18.000 kg technical king-
pin capacity

Tarra Gewicht ±%3 7.050 kg

VERBETERDE FUNCTIES

Productassortiment
Om aan de uiteenlopende behoeften van klanten te kunnen voldoen, omvat de platform-productfamilie van Kässbohrer uitschuifbare en niet-uitschuifbare platformopleggers, evenals
platformopleggers voor zware lasten, die kunnen worden aangepast aan standaard- en megatrucks.

Ladingzekeringsystemen

Sjorogen
6 x 2 stuks met een capaciteit van 13,4 ton en 4 x 2 stuks met een capaciteit van 8 ton
Toepassing van K-Fix-ladingbevestigingsholtes over de gehele kantbalk

Rongholtes & rongen
10 x 2 vaste rongholtes in de kantbalken (52 mm x 102 mm)
voorbereid op tot 6 x 2 rijen rongholtes voor dwarsrongen (7 x 52 mm x 102 mm)
tot 9 x 2 rongen met EUMOS-certificering (50 mm x 100 mm x 1200 mm)

Containerbevestigingen
2 x 2 stuks voor containers van 20, 30 en 40 voet
4 x 2 stuks voor 2 containers van 20 voet

Breed scala aan opties
Geheel of gedeeltelijk gemetalliseerd
Hefsysteem op 1e as
Opleggerpen van 2" + pin van 3,5"
1 kist voor brandblusser (zonder brandblusser)
Aluminium zijpanelen van 800 mm met zijrongen
Frontpaneel van 1500 mm + 500 mm (compatibel met code-XL)
1 knipperlicht achter
Hubodometer

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.


