Platformă culisantă
- integral -

Hydraulics

Fişă Tehnică
Platformă culisantă integral recuperat vehicule
Caracteristici tehnice

Date tehnice

Şasiul

• Caroseria este o construcţie din aluminiu
special de înaltă fiabilitate şi flexibilitate;
• Platforma culisează integral de pe şasiu.
• Special concepută pentru vehiculele sport cu
gardă joasă la sol
• Comada echipamentelor hidraulice se face
de la un singur post de comandă.
• Postul de comandă este instalat pe lateral
prevăzut cu buton de URGENŢĂ.

• Este o construcţie metalică realizată
din OL52 special de înaltă rezistenţă
şi flexibilitate, executată prin îmbinări
demontabile, cu eclise, şuruburi precum
şi suduri
• Şasiul este zincat
• În zona de racordare la şasiul vehiculului
partea din fata, prin două urechi de fixare,
se execută îmbinări cu şaibe flexibile.

• Este o construcţie ambutisată,
racordată prin îmbinări sudate la cadrul
şasiului şi traversele laterale.
• Are rol de rigidizare, iar înălţimea
totală a stâlpilor faţă, în raport cu calea de
rulare principală este de aproximativ 600 mm

Protecţie şi vopsire
• Platforma de culoare RAL ……
(în funcţie de solicitarea clientului).

Instalaţia electrică

Echipament de ridicare

• Lămpi laterale cu prindere flexibilă tip
LED, întrega instalaţie având tensiunea
de lucru de 12 V.
• Lămpile sunt pozate conform cu EEC
7/02 şi directiva 76/758.
• Pentru cazul manipulărilor pe timp
de noapte, echipamentul este prevăzut
cu un proiector de lucru.

• Platforma este prevazută cu troliu hidraulic
culisant hidraulic stânga/dreapta cu sarcina
totală de 2200 Kg;
• Comanda cu leviere montate pe lateral;
• Diametrul cablului de remorcare 9 mm;
• Lungimea cablului de remorcare: 15 m
prevăzut cu cârlig;
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Mobil: +40 742 358 653 +40 744 303 248
+40 745 345 648
e-mail: sales@eurobody.ro

Dimensiuni platformă

EuroBody Hydraulics S.R.L

Lungime

*5 500 mm

Laţime

*2 200 mm

Greutatea platformei cca
*In funcţie de şasiul autovehiculului

600 kg

Aleea Maria Laura nr. 2-8, Hala E
Dragomirești-Deal, Județul Ilfov

Pentru prezentarea produselor și detalii tehnice accesați

www.eurobody.ro
Garanția produselor EuroBody Hydraulics este de 24 luni

