Floor drie-assig HD aanhangwagenchassis voor afzetbakken type S-LINE FLA-10-20
Afmetingen en gewichten:
Chassislengte
Breedte
Triangellengte
Triangelhoogte
Asafstand tandemstel h.o.h.

7.155
ca. 2.500
n.o.t.k.
ca. 850
1.810

mm
mm
mm
mm

Chassishoogte
Rolhoogte
Asdruk vooras
Asdruk tandemstel
Totaal toelaatbaar gewicht

ca. 1.230
ca. 1.205
10.000
20.000
30.000

mm
mm
kg
kg
kg

Chassisraam:
Vlak chassisraam met 2 hoofdliggers uit Z-profiel, verbonden door traversen. Zodanig geconstrueerd dat de
langsbalken van de container tussen de hoofdliggers vallen. Het chassis wordt vervaardigd uit hoogwaardig staal en
is tevens voorzien van 2 x 4 stuks rollen.
Stootbalk van 5 mm dik koker profiel met daarnaast naar voren liggende lichtbakken zodat beschadiging van de
verlichting tot een minimum wordt beperkt, open uitvoering.
Draaischamel:
Draaischamel met dubbelrijige kogeldraaikrans. Rechte, mechanisch uitschuifbare triangel met DIN-trekoog 40mm
Ø of 50mm Ø en 2 triangelophouders (trekveer).
Licht-/ luchtaansluitingen voorzien van koppelhandjes aan de midden onder de triangel gemonteerd, met vaste
leidingen.
Assen en vering:
BPW luchtveerstel met 3 onderhoudsarme assen met trommelremmen.
Technisch draagvermogen per as 12.000 kg. De vooras en het asstel worden voorzien van een laagregeling, om het
chassis te kunnen laten zakken tijdens het overzetten van een container.
De voorste as van het tandemstel is voorzien van een aslift, volautomatisch via EBS, met knop om het systeem uit te
zetten.
Volgende as/banden combinaties zijn verder als optie beschikbaar:
SAF 11 t met schijfremmen – Goodyear 435/50 R22,5 banden
BPW 12 t met trommelremmen – Goodyear 275/70 R22,5 dubbel lucht banden
SAF 11 t met schijfremmen – Goodyear 275/70 R22,5 dubbel lucht banden
Remsysteem:
Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 4S/3M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2-ISOaansluitingen en parkeerrem d.m.v. veerremcilinders.
Wielen:
6 stalen velgen 22,5 x 14,00 (naafcentrering) met Goodyear banden 435/50 R22,5 LHT.
.
Wielafscherming:
6 zwarte halfronde kunststof spatschermen, met achter alle assen anti-spray spatlappen.

Verlichting en markering:
Elektrische installatie 24V 7-polig met ISO-N, ISO-S of 15-polig ISO stopcontact.
2 Aspöck LED meerkamer achterlampen, met geïntegreerde lengtedriehoeken.
2 x 3 gele LED zijlampen
2 steellampen op rubber voet aan de achterzijde
2 witte breedte LED lampen aan de voorzijde
2 kentekenlampen LED
EBS-aansluiting: 7-polig ISO 7638 + 24N
Toebehoren:
Kunststof kentekenplaat houder
Voor het tandemstel zijafscherming, volgens EG-voorschrift
Onder de bumper een doorlopende wagenbrede spatlap “Floor solid as a rock”
Containervergrendeling:
Aan de voorzijde d.m.v. een spanlier met ketting
Aan de achterzijde d.m.v. 2 ratelspanners
2 stuks verwijderbare aanslagen, verplaatsbaar (in totaal 7 posities), voor
containerlengtes tussen 6 en 7,5 meter.
Conservering:
Het complete chassis wordt na voltooiing van het laswerk met grit gestraald tot een oppervlaktegradatiekwaliteit die qua
straalbeeld overeenkomt met Zweedse standaard SIS 055900-SA 2.5, daarna gespoten in 2-komponenten primer en
afgewerkt met 2-komponenten chassislak in een RAL-kleur naar keuze (geen metallic).
Chassis en bumper gespoten in 1 RAL kleur naar keuze
Naven leverancierskleur zwart
Assen leverancierskleur zwart
Ketels leverancierskleur zwart
Velgen in standaard leverancierskleur (zilvergrijs)
Zijafscherming in aluminium kleur
Lichtbak, wit gespoten

