Semiremorcă universală
S.CS UNIVERSAL – Soluţie pentru transportul de mărfuri generale.

Opţional: Suprastructură certificată
pentru transport băuturi.

Optional: Sistem de asigurare a
mărfii cu bare transversale.

Certificat de asigurare a mărfii
conform DIN EN 12642 Code XL.

Opţional: Suprastructură certificată
TIR pentru transport internaţional
sub regim vamal.

Opţional: Stalpi spate extensibili
cu actionare manuala pentru
facilitarea incarcarii in cazul
mărfurilor voluminoase.

Opţional: Axă liftantă - permite
reducerea uzurii in regim partial
incarcat.

Opţional: TailGUARDlight™
Andocare sigură la rampă, costuri
reduse cauzate de micile
accidente.

Opţional: TIS/TIM modul ce
permite citirea sarcinii pe axe,
kilometrii parcursi, presiune in
pneuri, uzură placute frană, etc.

Volumul de încărcare, sarcina utilă şi durata transportului sunt factori principali pentru eficientizarea transportului de mărfuri generale.
Sunt necesare vehicule cu aplicabilitate universală, fiabile şi sigure.
S.CS UNIVERSAL furnizează soluţii complexe şi siguranţă
optimă pentru şofer, autovehicul şi trafic. Prin S.CS vă oferim
o semiremorcă universală cunoscută, cu costuri minime de
exploatare.

Avantajele dumneavoastra
–– Furnizare optimă a pieselor de schimb datorită reţelei extinse de
parteneri de service in întreaga Europa.
–– Rezistenţa crescută a suprastructurii cu stâlpi de colţ întăriţi
din oţel zincat.
–– Perete frontal din aluminiu cu protecţie din lemn sau oţel.
–– Opţional sistem flexibil de asigurare a încărcăturii.
–– Şasiu bolţuit, zincat la cald, uşor de reparat.
–– Tren de rulare ROTOS® cu garanţie de 6 ani sau 1.000.000 km.
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Provocarea

S.CS UNIVERSAL
Semiremorcă cu prelată tip perdea

Axe		
Frână cu discuri 		
Distanţa dintre axe 		
Ampatamentul 		
Anvelope		
Sarcina pe cui 		
Sarcina pe agregat (tehn.)		
Sarcina totală (tehn.)*** 		
Masă proprie* 		
Sarcina utilă (tehn.) 		
Lăţimea totală 		
Lungimea caroseriei în interior 		
Lăţimea caroseriei în interior
Înălţimea de încărcare laterală faţă/spate
Înălţimea caroseriei faţă/spate în interior
Înălţimea de cuplare a remorcii		

Echipare
3 x 9.000 kg
Ø 430 mm
1.310 / 1.310 mm
7.700 mm
385/65 R 22,5"
12.000 / 12.000 kg
24.000 / 27.000 kg
36.000 / 39.000 kg
6.330 kg
29.670 kg
2.550 mm
13.620 mm
2.480 mm
2.650 / 2.650 mm
2.630 / 2.730 mm
1.150 mm

* Greutate proprie (+/- 3%) fara roata de rezerva si dotari suplimentare
Versiunea: 05.09.2013

Suprastructura: Certificat DIN EN 12642 Code XL, incl.
Daimler- RL. 9.5 şi VDI 2700, fişa 12 pentru transportul
băuturilor.
Şasiu: şasiu bolţuit si zincat: 10 ani de garanţie împotriva
coroziunii pentru piesele zincate la cald.
Tren de rulare: ROTOS® cu axă SCB 9 t, frână pe disc
430 mm, suspensie pneumatică MRH cu funcţie Auto-Reset.
Frână: EBS 2S/2M cu RSP (Roll Stability Program).
Uşi spate: Închizătorile rotative interioare sunt protejate
contra deteriorării. Balamalele simple asigură ghidajul precis
al uşii.
Perete frontal: Peretele frontal realizat din aluminiu este
prevăzut în spaţiul de încărcare cu o protecţie din lemn
sau oţel.
Plafon: Tavan liftant şi culisant Schmitz Cargobull Safety
pentru încărcarea cu macara.
Asigurarea încărcăturii: Sistem flexibil de asigurare a
încărcăturii, verificat conform DIN EN 12642 Code XL.
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