Cel mai iubit frigider pe roti din Europa.
S.KO COOL – Optim pentru transportul de mărfuri congelate şi refrigerate

Bare telescopice pentru asigurarea
mărfii.

Opţiune practică: Plinta suplimentară pe pereţii laterali.

Garnitură usă cu patru profile ce
conferă o etanşeitate maximă
pentru semiremorcă.

Provocarea

Avantajele dumneavoastră

Marfa cu temperatură controlată este foarte pretenţioasă.
Temperaturile extreme şi normele de igienă impun un
nivel ridicat de performanţă şi calitate pentru vehiculele
frigorifice.

–– Costuri avantajoase pe durata de exploatare;
–– Soluţii integrate pentru temperatura controlată;
–– Etanşeitate perfectă, durabilitate şi rezistenţă a
suprastructurii;
–– Podeaua sudată de plintele de proţectie ale pereţiilor
laterali formează o cuvă impermeabilă;
–– Curăţare simplă;
–– Flexibiliate prin utilizarea încărcării pe două nivele
şi / sau dotare multi temp.

Semiremorca frigorifică S.KO COOL îndeplineşte cele
mai înalte standarde de performanţă şi este croită perfect
pentru a îndeplini solicitările în domeniul transportului
de mărfuri cu temperatura controlată. Aceste argumente
fac ca S.KO COOL să fie prima opţiune în rândul firmelor
de transport Europene. Izolaţia de primă clasă, costurile
reduse de exploatare şi numeroase detalii fac din această
semiremorcă un adevărat succes.
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Şine integrate în pereţii laterali
pentru ancorarea mărfii cu centuri
şi / sau tije telescopice.

S.KO COOL
Semiremorcă frigorifică
Date tehnice
Lungime totală		
Lungime utilă		
Lăţime utilă		
Înălţime internă		
Lungime utilizabilă		
Înălţime utilizabilă		
Înălţime totală neîncarcat		
Înălţime totală neîncărcat faţă		
Înălţime totală neîncărcat spate		
Înălţime încărcare spate		
Anvelope 		
Greutate totală admisă		
Sarcina utilă admisă		
Sarcina pe osii admisă		
Sarcina pe şa admisă		
Greutate proprie		
Înălţime la cuplă neîncărcat		
Înălţime la cuplă încărcat		
Lungime totală exterioară		
Înălţime suspensie		
Lăţime totală exterioară 		
Ampatament		
Înălţime utilă acces uşi spate		
Lăţime utilă acces uşi spate		
Distanţa între axe		
Consola faţă		

Echipare
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
15.000 kg
+/- 3 % 7.960 kg
ca. 1.140 mm
ca. 1.115 mm
ca. 13.550 mm
410 mm
ü. A. ca. 2.600 mm
7.600 mm
ca. 2.640 mm
ca. 2.460 mm
1.310 mm
1.600 mm

FERROPLAST Suprastructura: Panouri sandwich ce conţin
spumă dură NX17 la interior şi tablă cu acoperire multistrat la
exterior.
Saşiu: asamblat cu bolţuri şi zincat; 10 ani garanţie împotriva
coroziunii pentru piesele zincate.
Suspensie: ROTOS şi axe Schmitz Cargobull; Discuri de
frână de 430 mm; Suspensie pneumatică MRH cu funcţie
Auto-Reset.
Sistem de frânare: EBS 2S/2M cu RSP
(Roll Stability Program).
Închidere spate cu bare rotative.
Certificat de asigurare a încărcăturii conform
DIN EN 12642 Code XL.
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* Greutate proprie (+/- 3%) fără roata de rezervă şi dotări suplimentare
** La înălţimi de cuplare diferite sunt înălţimi utile diferite
Ediţia: 05.09.2013

