Hangler DTS 300 3 akslet med ramper, Maskintransport
Scanvo Trucks Danmark A/S
Hårup Skovvej 7, Hårup
8600 Silkeborg
Sælger
Salgsafdeling
salg@scanvo.dk
+45 8724 4370
+45 3046 2148 / 2498 2148 / 2497 2148 / 4011 0944

Registrering
Årgang
Ref. nr.

Vægt
2022
DTS300

Lasteevne kg
Totalvægt kg

Fabriksny

Egenvægt kg

Basis

Totalvægt, blokvogn kg
Lasteevne, blokvogn kg

Type

Anhænger

Aksel
Stand

3
Fabriksny

Dæk
% tilbage
Størrelse

100
235/75R17,5

Ladlængde

8060 mm

Tromlebremse
ABS

6200
33000
26800

Udv. længde mm
8060
Ind. længde mm 5900 + 2160mm på repo
Bredde mm
Indlæsningshøjde bag mm

2550
900

Lad/kasse
Bund
70 mm træplanker, riflet stålbund
Antal Kæpstokke
10

Forbredningsplanker

Surrings ringe i bund
Huller til kæpstokke

Hydrauliske ramper
Forbredningsskilte

Nedfældbare surringsringe

Tilkobling
Fabrikat på træk
Forskydelig trækstang
Koblingshøjde mm

Bremser

17800
24000

Blokvogn

Luftkobling

Autotransport

Dimensioner

DuoMatic
57 mm trækøje
JA + 6 x 100mm
800

Affjedring
Luft

Chassis
Akselafstand mm
1-2 aksel 4686mm 2-3 aksel 1360mm
Værktøjskasse
Koblingslængde mm
Olie 2. strengs ført bagud
Arbejdslys under lad
Akseltype
Akseltryk kg

9950 - 10550

BPW
11 + 11 + 11

Beskrivelse
På vej ind - RIng og hør nærmere
Ny Hangler 3-akslet maskinanhænger 8060mm lad - hydrauliske ramper L 2800 mm x B 750 mm manuel sideforskydning betjenes via
for vognens hydraulik endvidere er hydraulik systemet monteret med drosselventil så trykket kan justeres manuelt - BPW 11 tons
aksler med tromlebremser og luft affjedring - 70 mm træplanker i bund, samt riflet stål over hjulkasserne - 2 x 5 stk. kæpstok huller i
kantskinne - 2 x 8 stk. 10 ton surringsøjer i kantskinne - samt 2 stk 5 ton i forenden - lav læssehøjde på 900 mm - Ekstra 70mm
forbrednings planker som ligger i midten nedfældet i lad bunden - 4 stk. forbrednings skilte med udtræk - forskydelig trækstang rustfri værktøjskasse - magasinkasse indbygget i rapo til opbevaring af kæder mv. - trailer infocenter styreboks som giver
informationer om aksel belastning, kilometer m.m
Godkendt til blokvognskørsel 60km/t : 33.000kg / last 26.800kg og hurtigløber 90 km/t : 24.000kg / last 17.800kg
Leveres fra lager i RAL 3002 rød undervogn, ramperne er galvaniseret - hængeren kan også specificeres efter ønske
Kontakt os allerede i dag på +45 8724 4370 for at høre nærmere!
Vi har altid en bredt udvalgt i nye og brugte enheder
Som forhandler af produkter fra den østrigske producent Hangler, som i mange år har produceret kraftige stærke påhængsvogns
produkter til nogen af de mest hårdføre opgaver. Produktviften spænder vidt - fra maskin-, nedbygget-, sværlast- eller gardintrailer,
kærre mv. hermed modtager du veludrustet produkt til de hårdføre opgaver, som ofte udføres i de Skandinaviske og Nordiske lande.

