Zabezpečovací signalizačný príves ZSP-10.1Z_01
Zabezpečovací signalizačný príves slúži k označeniu pracovného miesta na
diaľniciach a rýchlostných komunikáciách a pre prevoz dopravných značiek,
podstavcov alebo náradia. Signalizačný vozík s výstražnou šípkou je
označovaný ako Dopravné zariadenie Z7 - Pojazdná uzávierková tabuľa
typ I, výstražný vozík alebo signalizačná šípka.
Variant so zdvíhacím spodným čelom ZSP-10.1Z.
tuhý jednonápravový príves s nájazdovou a ručnou brzdou, žiarovo
zinkovaný
výškovo nastaviteľné oje s vymeniteľným spojovacím zariadením pre
guľu ø50mm a ako príslušenstvo pre čap DIN ø40mm alebo ø50mm
plnohodnotné rezervné koleso
dve operné nohy pre bezpečné odstavenie prívesu
LED osvetlenie prívesu so zástrčkou 13-pin umožňuje pripojiť
k ťažnému vozidlu s palubným napätím 12V i 24V
ložná plocha z vodostálej protisklzovej preglejky s 350mm vysokými
pevnými bočnicami
uzamykateľná akubedňa s vekom z hliníkového plechu (ŠxVxD)
1660x350x400mm pre jeden až dva akumulátory do kapacity
12V/230Ah
dobíjacia zásuvka na boku akubedne a dobíjecí kábel 5m so
zástrčkou

retroreflexný dvojdielny štít (ŠxV) 2200x3600mm, šírka červenobielych
pruhov 500mm (trieda RA2) so značkou C6 ø1500mm (trieda RA2)
s priehľadovými oknami pre zvýšenie bezpečnosti pracovníkov a
motoricky otočnou šipkou
horná časť štítu je sklopná pomocou zdvíhacej tyče a plynových vzpier,
istená proti zaťaženiu vetrom pri zdvihnutom štíte
spodné čelo štítu je zdvíhacie pomocou plynových vzpier, prejazdná
šírka 1620mm, prejazdná výška 1760mm

MOŽNÉ PREVEDENIE PRÍVESU

ZDVÍHACIE SPODNÉ ČELO
UĽAHČUJE NAKLADANIE PRÍVESU

dopravné značky je možné prispôsobiť národným predpisom
napájanie pomocou palivových článkov
celková hmotnosť brzdeného prívesu môže byť 900kg až 1600kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Celkova hmotnosť

1300kg

Hmotnosť prívesu

664kg

Užitočná hmotnosť

636kg

Celková dĺžka

4060mm

Celková šírka

2200mm

Prepravná výška

2660mm

Prevádzková výška

3970mm

Ložná plocha (ŠxD)

1670x1985mm

PRODUKTY
Kód produktu

Názov produktu

Množstvo

1-010-000300

Zabezpečovací signalizačný príves ZSP-10.1Z_01

1 ks

Kód produktu

Názov produktu

Množstvo

1-015-005025

NZSP-10_01 Svetelná šípka SŠ25-L LED

1 ks

1-015-010000

Bezdrátové diaľkové ovládanie SŠ25-1_02 RADIO

1 ks

1-015-200010

NZSP-10_01 Motorové zdvíhanie štítu MZŠ 12V

1 ks

2-890-010020

Akumulátor 12V/180Ah

1 ks

2-895-092250

ZSP_01 Nabíjačka akumulátorov 12V/25A

1 ks

1-015-270910

ZSP-10_01 Sada pre druhý akumulátor

1 ks

2-895-092300

ZSP_01 Nabíjačka akumulátorov 12V/30A

1 ks

2-895-101120

Redukcia zásuvky 7 na 13 pólů 12V

1 ks

3-580-10000200

Držiak diaľkového ovládania TAS-100

1 ks

1-015-280020

Nájazdová rampa NR-ZSP-10

1 ks

1-015-281010

Naviják s držiakom ku ZSP-10

1 ks

4-300-13002100

Záves oko D40 3000kg

1 ks

4-300-13002200

Záves oko D50 3000kg

1 ks

PRÍSLUŠENSTVO
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