Technika pojazdów użytkowych
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Zestaw stalowej płyty podłogowej przeznaczony
do montażu zestawu PWP Aluminium-Trailer Kit
lub dowolnego nadwozia na podwoziu o dopuszczalnym ciężarze całkowitym od 7,49 do 26 ton.

Stalowa płyta podłogowa
Cargotrail oferuje swoim użytkownikom bogate możliwości zastosowań. Zestaw montażowy stalowej płyty podłogowej jest dostępny dla wszystkich szerokości
ram podwozi, rozstawów osi oraz długości nadwozi.

Technika
Standardowe długości
(wewnętrzne) nadwozia:
6160, 7200, 7800 i 10050 mm.
Każda inna długość poniżejj 10050
jest możliwa do wykonania przy niewielkim
nakładzie pracy i środków.
Dostarczymy na życzenie każdą długość!
Szerokość ramy podłogowej 2480 mm = 2550 mm
szerokości zewnętrznej. Obniżenie podłogi
do wyboru 24 lub 30 mm.
Dowolnie montowane poprzeczki (w rastrze co 25
mm), dodatkowe poprzeczki zewnętrzne do montażu wsporników bocznych osłon zabezpieczających,
skrzynek narzędziowych, zbiorników wody

i hydraulicznych, szczęk hamulcowych, gaśnic,
kół zapasowych itp.
Zestaw montażowy jest przygotowany do montażu standardowych lub rozkładanych pomostów
załadunkowych, kłonic narożnych i środkowych,
ścianek skrzyni ładunkowej, drzwi skrzydłowych dla
ścianek skrzyni ładunkowej, drzwi tylnego portalu
PWP, nadwozi typu CS, profili osłon przeciwuderzeniowych, itd.
Profile ramy podłogowej są dostępne do wyboru
w wersji zabezpieczanej KTL w kolorze RAL 7035
(jasny szary), co pozwala na ich późniejsze polakierowanie lub cynkowanie ogniowe. Wszystkie
pozostałe podzespoły stalowej płyty podłogowej
Cargotrail są zasadniczo ocynkowane ogniowo.

Zalety
 Brak konieczności przeprowadzania dodatkowych prac, wyjątkowo krótki czas montażu,
idealnie dobrane zestawy montażowe, bardzo
dobra stabilność, najwyższej jakości materiały
(S380MC, S420MC i S700MC)
 Szerokość palet pomiędzy pałąkami mocującymi, dowolne osadzenie pałąków mocujących w odstępie co 250 mm

 Rama pomocnicza przygotowana dla wszystkich długości kabiny kierowcy
 Również możliwość montażu na obcych
ramach pomocniczych dzięki zastosowaniu
spawanych konsoli – na przykład w przypadku
nadwozi dźwigowych
 Wszystkie podzespoły i opcje wyposażenia są
dostarczane wraz z uzgodnionymi i opisanymi
zestawami montażowymi
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Aluminiowy zestaw montażowy płyty podłogowej
do wyboru z systemami kłonic, nadwoziami typu
Curtain Sider, zestawem PWP Aluminium-Trailer Kit
i nadwoziami furgonowymi na podwoziach o dopuszczalnym ciężarze całkowitym od 7,49 do 12 ton.

Aluminiowa płyta podłogowa
Cargotrail, optymalny wagowo
zestaw montażowy przeznaczony
do pojazdów klasy lekkiej i średnio ciężkiej.

Technika
Długość
(wewnętrzna):
Maksymalnie
7500 mm – zależnie
od wersji.
Rama pomocnicza z zaciskanymi
poprzeczkami w odstępie maks. co 560 mm,
łączna wysokość ramy pomocniczej i poprzeczki
190 lub 210 mm.

Profil ramy podłogowej ze zintegrowanymi pałąkami mocującymi PWP 2000 daN dla różnych grubości podłogi do 30 mm.
Konfekcjonowane ścianki skrzyni ładunkowej.
Dostawa ze śrubami.
Części aluminiowe dostępne w postaci nieobrobionej lub anodyzowane (następnie dostawa stalowych części niezmieniona, np. jako ocynkowane
lub pokrywane KTL), do wyboru wszystkie części
lakierowane proszkowo w kolorze RAL.

Zalety
 Wszystkie elementy dokładnie docięte
 Wysoka stabilność
 Możliwość dopasowania do konkretnych wersji
 Szerokość palet pomiędzy pałąkami mocującymi

 Możliwość wykonania ramy pomocniczej z przodu również dla kabin kierowcy o średniej lub
dużej długości
 Rama pomocnicza dostępna również w wersji stalowej, np. przy montażu pomostu ładunkowego

Wykonanie zestawu Trailer Kit
Aluminiowa płyta podłogowa Suer i zestaw aluminiowy Trailer
Kit z zabezpieczeniem ładunku zgodnie z normą DIN EN 12642
Code XL, Załącznik A.
Maksymalny ciężar użytkowy: 11,5 t.
Maksymalne wymiary wewnętrzne dł./szer./wys.: 7435/2480/
3000 mm (boczna wysokość załadunku przelotowego
2875,5 mm).
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Ilustracja:
Stalowa płyta podłogowa

Płyta podłogowa Cargotrail „Furgon” przeznaczona
do montażu nadwozia typu furgon.
Dzięki użyciu specjalnej konsoli skrętnej istnieje możliwość
montażu nadwozi typu furgon pochodzących od różnych
producentów.

Ilustracja:
Aluminiowa
płyta podłogowa

Ilustracja:
Stalowa
płyta podłogowa

Płyta podłogowa Cargotrail „Plateau” przeznaczona do dalszego montażu własnego nadwozia.

Ilustracja:
Aluminiowa
płyta podłogowa

Stalową płytę podłogową Cargotrail „Pritsche” (skrzynia ładunkowa otwarta) można uzupełnić ścianką czołową, kłonicami
środkowymi i narożnymi Solidmaster oraz konfekcjonowanymi
ściankami, tworząc w ten sposób gotowe nadwozie.
Opcje:
 Wysokości ścianek skrzyni ładunkowej 500, 600, 800
lub 1000 mm
 Podwyższana ścianka czołowa oraz kłonice czołowe
 Montaż dachu
 Nieruchoma ścianka tylna i przednia

Ilustracja:
Z dodatkowymi opcjami
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Aluminiową płytę podłogową Cargotrail „Plateau” można uzupełnić kłonicami i konfekcjonowanymi ściankami i w ten sposób stworzyć kompletne nadwozie w postaci otwartej skrzyni ładunkowej.
Opcje:
 Wysokości ścianek skrzyni ładunkowej 400, 500, 600, 800
lub 1000 mm
 Podwyższana ścianka czołowa oraz kłonice czołowe
 Kłonice narożne i środkowe K20, 701 lub 6202 V
 Montaż dachu
 Nieruchoma ścianka tylna i przednia

Aluminiową płytę podłogową Cargotrail „Plateau” można uzupełnić o kłonice oraz konfekcjonowane ścianki i w ten sposób stworzyć kompletne nadwozie w postaci otwartej skrzyni ładunkowej.
Opcje:
 Zdejmowane środkowe kłonice (wymagane od 4000 mm
długości wewnątrz)
 Ścianki skrzyni ładunkowej z boku i z tyłu
 Wkładane łaty
 Portal ze ścianą czołową z tyłu
 Portal tylny z możliwością załadunku przelotowego z przodu
 Rozkładana klapa dla pomostu załadunkowego z tyłu
 2- lub 4-skrzydłowe drzwi portalu PWP
 Stały lub odsuwany dach

Zestaw PWP Aluminium-Trailer Kit dodatkowo zwiększa wielokrotnie obszar zastosowań dla stalowych i aluminiowych płyt
podłogowych Cargotrail.
Opcje:
 Ścianki skrzyni ładunkowej z boku i z tyłu
 Wkładane łaty
 Portal ze ścianą czołową z tyłu
 Portal tylny z możliwością załadunku przelotowego z przodu
 Rozkładana klapa dla pomostu załadunkowego z tyłu
 2 lub 4 skrzydłowe drzwi portalu PWP
 Stały lub odsuwany dach
 Podnoszony dach
Aluminiowa płyta podłogowa Cargotrail w połączeniu z zestawem PWP Aluminium-Trailer Kit była certyfikowana zgodnie
z DIN EN 12642 Code XL Załącznik A z następującymi wymiarami
maksymalnymi: długość nadwozia 7435 mm, wysokość nadwozia
3000 mm i ciężar użytkowy 11,5 t.

Suer Cargotrail ®

Stalowe/aluminiowe płyty podłogowe

www.cargotrail.de

Zabezpieczenie ładunku
„Ponieważ problem zabezpieczenia ładunku również w transporcie
dystrybucyjnym zmusza do ulepszeń powyższej dyrektywy EN-12640,
ramy zewnętrzne można wyposażać w uszy mocujące 2000 daN
w rozmieszczonych w odstępach co 250 mm, a więc zalecany przez UE
wymiar 1200 mm razy 4,8.
Zewnętrzne ramy 4 mm wytrzymują większy nacisk siły niż ma to
miejsce w przypadku często używanych grubości 3 mm. Nie stanowi
to problemu, jeżeli zmieni się ilość poprzeczek podpierających. Należy
przy tym zwrócić uwagę na to, że, na przykład, w przypadku otwartych skrzyń ładunkowych przeznaczonych do transportu materiałów
budowlanych, odstęp pomiędzy uszami wynoszący 1200 (z normy)
był w zasadzie zawsze zbyt skromny.”
Folkher Braun, Test naczep „Warunki ramowe”,
na temat stalowej płyty podłogowej Cargotrail (KFZ-Anzeiger 7/2010)

Pałąk mocujący w stalowej płycie
podłogowej Cargotrail, 2000 daN
 Możliwość dowolnego pozycjonowania w odstępie co 250 mm
w ramie zewnętrznej 4 mm
 Szerokość palety pomiędzy pałąkami mocującymi
 Pałąki z ergonomicznie ukształtowanymi końcówkami do chwytania
 Nieużywane otwory montażowe zasłania się znajdującymi się
w dostawie zatyczkami z tworzywa sztucznego, chroniącymi
przed wnikaniem wody.
Pałąki mocujące na skośnej powierzchni montażowej, samoczyszczące, nieprzymarzające

Pałąk mocujący dla aluminiowej płyty
podłogowej Cargotrail, 2000 daN
 Możliwość dowolnego pozycjonowania w ramie zewnętrznej wg
życzenia klienta
 Szerokość palety pomiędzy pałąkami mocującymi
Pałąki z ergonomicznie ukształtowanymi końcówkami do chwytania
Opcje dla obu płyt podłogowych
Cargotrail:

Opcje dla portali Curtain-Sider

Opcje dla dachów

 2- lub 4-skrzydłowe drzwi portalowe PWP
 Drzwi ścianki skrzyni ładunkowej lub rozkładana ścianka
tylna
 Rozkładana klapa dla pomostu
załadunkowego
 Stały portal i ścianka czołowa
Montaż z przodu, np.: w przypadku zestawów z możliwością załadunku przelotowego

 Aluminiowa lub stalowa
szyna bieżna
 Stały dach
 Odsuwany dach
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Pozostałe opcje






Wkładane łaty
Możliwość sztaplowania łaty V
Konfekcjonowane ścianki skrzyni ładunkowej o wysokości 500, 600, 800 lub 1000 mm
Osłona przeciwuderzeniowa chroniąca przed wózkami wysokiego podnoszenia
Uniwersalna osłona przeciwuderzeniowa

Osłony przeciwuderzeniowe można montować zarówno po zakończeniu wszystkich prac
związanych z montażem nadwozia, jak i w każdym momencie w trakcie użytkowania
pojazdu. Komory śrub montażowych zakrywają jednocześnie główki śrub bocznego rzędu
otworów służących do mocowania poprzeczek.

Ilustracje:
Uniwersalna osłona przeciwuderzeniowa (na górze) i osłona przeciwuderzeniowa chroniąca
przed wózkami wysokiego podnoszenia (w przekroju).

Opcje dla stalowych płyt podłogowych Cargotrail:
Poprzeczki końcowe dla przodu i tyłu.
Większe możliwości dzięki wsuniętym poprzeczkom końcowym dla przodu i/lub tyłu:
 Więcej dostępnej przestrzeni w obszarze napędu z przodu
 Montaż pomostu załadunkowego, również w połączeniu z drzwiami portalowymi,
np. w przypadku zestawów z możliwością załadunku przelotowego
 Montaż na własnej specjalnej ramie pomocniczej, np. w przypadku montażu przedniego
lub tylnego dźwigu

Krótka poprzeczka dla obszaru osi, możliwość dowolnego oraz różnorodnego pozycjonowania.
Dodatkowa dostawa:
 Wsporniki siodła
 Konsole podwoziowe

Poprzeczki na zewnątrz przeznaczone do montażu wsporników bocznych osłon zabezpieczających,
skrzynek narzędziowych, zbiorników wody i hydraulicznych, wsporników szczęk hamulcowych,
gaśnic, wsporników kół zapasowych i podobnych komponentów.
Możliwość dowolnego i różnorodnego pozycjonowania po lewej i prawej stronie.
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Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Adres firmy:
Suer Polska Sp. z.o.o.
Bonikowo, ul. Dworcowa 17
PL-64-000 Kościan
Telefon +48 (65) 5129699
Telefax +48 (65) 5132148
e-mail: info@suer.pl
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