Odtahové vozidlo

SPEEDER
na podvozku: -
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6.
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8.

Vaše práce bude nyní mnohem snazší!!!

Nízký nájezdový úhel jen 8° ….. proto lze nakládat i vozidla s velmi
malou světlou výškou
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7.

VW T5 Transporter -

...minimálně 8 důvodů proč byste si měli koupit
naše odtahové vozidlo SPEEDER !!!
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1.
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4,6t celková hmotnost – jízdní omezení jako nákladní vozidlo
Při snížení celkové hmotnosti na 3,5t lze vozidlo přihlásit jako osobní
vozidlo, avšak stále jej lze zatížit až do celkové hmotnosti 4,6t

SPEEDER je jedno z nejlehčích odtahových
vozidel v Evropě s celohliníkovou konstrukcí
podvozku a naklápěcí plošiny!!!

Celková hmotnost do 3,5t má spoustu předností!!!
…žádné zákazy při průjezdu centry měst • rychlostní omezení stejné jako u
osobního vozidla • neomezená jízda ve svátek a o víkendu • bez tachografu •
nízké silniční poplatky • nízké náklady na pojištění • úspora firemních nákladů

Sériové provedení…
…zobrazené provedení je základem
pro výpočet ceny, rozměrů a
hmotností s nejvyšší nosností
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2.

Vzduchové odpružení zadních náprav
napomáhá optimálnímu jízdnímu komfortu
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Technická data:
Type
Celk. hmotnost

EKA 131 PS

EKA 174 PS

DOKA 131 PS

DOKA 174 PS

4.575 kg
2.605 kg

4.575 kg
2.605 kg

4.575 kg
2.485 kg

4.575 kg
2.485 kg

3.500 kg
1.530 kg
5,27 m
2,00 m
0,63 m
7,77 m
2,02 m
2,15 m

3.500 kg
1.530 kg
5,27 m
2,00 m
0,63 m
7,77 m
2,02 m
2,15 m

3.500 kg
1.410 kg
5,27 m
2,00 m
0,63 m
8,55 m
2,02 m
2,15 m

3.500 kg
1.410 kg
5,27 m
2,00 m
0,63 m
8,55 m
2,02 m
2,15 m

195/50R13C M+S 195/50R15C M+S

195/50R15C M+S

Cca nosnost
Na přání zákazníka snížená
celková hmotnost na:
Cca nosnost
Ložná plocha
Ložná šířka
Nakládací výška
Celková délka
Celková šířka
Celková výška
Pneu vzadu

195/50R13C M+S
Alu ráfky
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Alu ráfky

Alu ráfky

Nosnost vozidla je počítána v základním provedení bez příplatkové výbavy

Alu ráfky
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Pl. 6/2009

Na přání zákazníka „neutrální“ provedení!

…základní podvozek je vyroben z těžkých
ocelových profilů, ten je u nás odborně oddělen
a nahrazen celohliníkovou konstrukcí rámu
a vzduchem odpruženými dvojitými nápravami
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CZ Hartmann s.r.o.
Pod Křížkem 1466
363 01, 0strov

Tel.: +420 777 820 666
Fax.: +420 353 821 678
E-Mail: info@odtahova-technika.cz
http:// www.odtahova-technika.cz

KOMPLET-ALU = minimální vlastní váha, vysoké užitečné zatížení FAHRZEUGBAU
KOMPLET-ALU = dlouhá životnost
KOMPLET-ALU = pevný, moderní a bezpečný

G.m.b.H

Zastoupení firmy FIT-ZEL v České republice

2. Přejezd

1. Najetí
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Novinka!
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Novinka!

Novinka!

3.

Nájezdové lyžiny
Lyžiny se snadno ovládají a lze je plynule
posouvat do stran a tím docílit přesného
nastavení dle rozvoru nakládaného vozidla
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regulátor výšky 1
řídící kompresor 2
vzduchové odpružení jednotlivých kol na
obou nápravách 3
gumové dorazy 4
umožňují nouzový dojezd až 500 km

3. Odjezd
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Standardní provedení
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…velmi snadný, pohodlný a
bezproblémový odtah vozidel
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Celková hmotnost 4,6t nebo na přání 3,5t

TÜV prověřený systém zajištění vozidel

4.
11

Příplatková výbava:

Zarážky na kola a upevňovací popruhy
“trapez“ jsou součástí nástavby
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Nakládací výška pouhých 63 cm

Před odjezdem je nutné bezpodmínečně doržet
předepsaný postup upevnění!!!
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Pozor!!! Přídavné vybavení vozidla a nástavby snižuje nosnost…… “Stejně jako u konkurence“
Novinka!

Elektrický naviják
s posunem

Světelná rampa
s pomocným zrcátkem
a 2 rotorovým majákem
4 ks nastavitelné
pracovní světla zvyšují
vaší bezpečnost
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ALU nájezdové
lyžiny
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Odnímatelné
tažné zařízení
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Středová podlaha
(úspora 2/3 hmotnosti)
13

Pojezdový vozík

Tažná koule za
kabinou včetně
7 pólové zásuvky
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Pomocné nájezdy – ještě nižší nájezdový úhel

Podlaha ze
sendvičového plastu
Podlaha z hliníkového
profilu
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FAHRZEUGBAU
G.m.b.H
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