Омилениот ладилник на тркала во цела Европа.
S.KO COOL - за ефикасен транспорт на свежа и замрзната роба.

Телескопски потпирачи за
прицврстување на товарот.

Практична дополнителна
опрема: Дополнителна
алуминиумска заштитна лајсна
на внатрешниот ѕид.

Четирикратен дихтунг на
задната врата за оптимална
непропустливост.

Мисија

Предности за Вас

Транспортот на одредена температура е транспорт
со голема одговорност. Строгите температурни и
хигиенски побарувања претставуваат голем предизвик
за перформансите и доверливоста на транспортните
возила.

–– Концепт на изолирано возило со ниски Life Cycle
трошоци за одршување, кој е водечки на пазарот.
–– Интегрирани решенија за вашите конкретни потреби.
–– Надградба која е долготрајна, не се распарчува и кај
која нема опасност од испарувања.
–– Водоотпорен под кој е многу лесен за чистење.
–– Големи можности за транспорт на разновидна роба
преку опциите: двоспратен систем (Doppelstocksystem) и/или повеќетемпературна изведба (MultiTemperatur-Ausstattung).

S.KO COOL е комплетно опремен да одговори на
сите предизвици со кои се соочува при ваков вид
на транспорт. Затоа нашето возило е избор број
еден кај европските транспортери години наназад.
Првокласните изолациски карактеристики, ниските
трошоци за одржување и многу други предности го
прават нашето возило вистинскиот избор за вашата
компанија.
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Вградени шини за
прицврстување на товар со
телескопски потпирачи и каиши.

S.KO Cool ладилници
Полуприколка со изолација
Технички карактеристики
Вкупна должина		
Внатрешна должина		
Внатрешна ширина		
Внатрешна висина		
Корисна должина		
Корисна висина		
Вкупна висина на празно возило		
Вкупна висина на празно возило, напред
Вкупна висина на празно возило, назад
Товарна висина на празно возило, назад
Димензии на тркала		
Вкупна конструктивна маса на возилото
Вкупна конструктивна носивост на возилото
Вкупна носивост на осовини		
Конструктивна носивост на приклучокот
за полуприколка		
Маса на празно возило*		
Висина на приклучокот на празно возило
Висина на приклучокот на товарено возило
Надворешна 		
Возно ниво		
Ширина на возило		
Меѓуоскино растојание		
Корисна висина на задни врати		
Корисна ширина на задни врати		
Растојание помеѓу осовини		
Преден препуст		

Опрема
ca. 13.600 mm
ca. 13.410 mm
ca. 2.460 mm
ca. 2.650 mm
ca. 13.315 mm
ca. 2.650 mm
ca. 4.008 mm
ca. 4.009 mm
ca. 4.008 mm
ca. 1.273 mm
385/65 R 22.5’’
39.000 kg
31.040 kg
27.000 kg

FERROPLAST Надградба: NX17 полиуретанска цврста пена
двострано покриена со повеќеслоен заштитен лим.
Шасија: поцинкувана болтувана шасија со 10 гаранција против
корозија на поцинкуваните делови.
Осовини: Шмиц Каргобул ROTOS 9т осовини, 430 mm Диск
-сопирачки, MRH Воздушно потпирање со Auto-Reset функција.
Забравување на задни врати: Лесно манипулативно
забравување со ротирачки шипки.
Обезбедување на товарот: Двоспратен систем и систем за
прицврстување на товарот со сертификат според DIN EN 12642
Code XL.

15.000 kg
+/- 3 % 7.960 kg
ca. 1.140 mm
ca. 1.115 mm
ca 13 550 mm
410 mm
ca. 2.600 mm
7.600 mm
ca. 2.640 mm
ca. 2.460 mm
1.310 mm
1.600 mm
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* маса на празно возило (+/- 3%) без рез.тркало и дополнителна опрема.
** можни се различни висини на возилото при различни висини на седло.
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