
  

SIA “POLTEH” 
Edgars Broks 

Tālrunis +371 26324830 

e-pasts: edgars@polteh.lv 

 

Cenas norādītas EUR. Cenā iekļauta pirmspārdošanas sagatavošana. Piedāvājums spēkā 1 mēnesi. 

 

 

Piedāvājums: Pronar Hokload treileris T286 

 

Tehniskie dati:  

Modelis  T286 

Max. pieļaujamais konstrukcijas kopējais svars kg 23000 

Kravnesība kopā ar konteinera svaru kg 17100 

Pašmasa kg 5900 

Garums bez konteinera mm 7870 

Garums ar īsāko konteineru  pēc DIN30722-1 mm 7870 

Garums ar garāko konteineru  pēc DIN30722-1 mm 8940 

Platums mm 2550 

Āķa sakabes augstums mm 1450/1570 

Attālums starp ruļļiem mm 1070 

Max. Konteinera sagāzums grādi 50 

Nepieciešamais eļļas daudzums litri 25 

Noslodze uz dīseli kg 3000 

Max. pārvietošanās ātrums km/h 40 

Min. nepieciešamā traktora jauda zs 125 

Konteineri un to komplektācija pieejami atsevišķi 

 

 

Standarata aprīkojums 

 Divasu treileris ar pašuzkraušanas mehānismu; 

 Dīsele ar hidroamortizāciju; 

 DIN sakabe 40 vai50 mm grozāma; 

 Hidrauliska atbalsta kāja; 

 Parabolisko atsperu amortizācija; 

 Aizmugures ass pasīvi stūrējama,hidrauliski 

bloķējama; 

 Divas bremzējošās asis (400x140) mm; 

 Stāvbremze; 

 Divkontūru pneimatiskās bremzes ar manuāli 

regulējamu bremzēšanas spēku; 

 Aizmugures bampers hidrauliski izbīdāms; 

 12V  LED apgaismojums ar sānu 

gabarītgaismām; 

 Metāla vai plastmasas dubļusargi; 

 Centrālā hidrauliskā sistēma ar 

elektrohidraulisko aizsardzību; 

 Pašuzkraušanās mehānisms ar diviem 

hidrocilindriem pārslēdzams no āķa sakabes 

uz izgāšanas funkciju; 

 Sakabes tornis teleskopiski izbīdāms; 
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 Sabloķējama piekare; 

 Nobloķējams  konteiners; 

 Hidropāra savienojums treilera aizmugurē; 

 Centrālās hidrauliskās sistēmas funkciju 

vadības panelis; 

 Drošības sitēma atļauto funkciju veikšanai; 

 Riepas 445/65-R22.5 

 7 kontaktu ligzda; 

 Pretripošanas ķīļi 2 gab; 

 Augstas izturības divkomponetu  krāsa pret 

ultravioletajiem stariem RAL3000 

 

  

 

 
       
       

 

KOPLEKTĀCIJA Cena EUR bez PVN 

T286  

OPCIJAS Cena EUR bez PVN 

Sakabe K80  

Divpakāpju teleskopiskā atbalsta kāja  

Sānu aizsargi treilerim  

Instrumentu kaste  

Divkontūru pneimatiskā sistēma ar noslodzes vārstu ALB  

Bremžu izvadi aizmugurē  

Papildus hidropāra izvads uz sakabes āķi  

Amartizējoša aizmugures sakabe mehāniska  

Amartizējoša aizmugures sakabe automātiska  RO*400A4600  

Brīdinājuma zīme trīstūris  

Pneimatiskā piekare treilerim  

Riepas 500/60 R22,5  

Riepas 550/60 -22,5  

Riepas 560/60 R22,5  

Riepas 600/55- 22,5 (pārsniedz kopējo platumu 2550 mm)  

Riepas 600/50- R22,5 (pārsniedz kopējo platumu 2550 mm)  

Riepas 620/50- R22,5 (pārsniedz kopējo platumu 2550 mm)  

Rezerves ritenis 445/65 R22,5 (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 500/60 R22,5 (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 550/60 -22,5 (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 560/60 R22,5 (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 600/55- 22,5  (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 600/50- R22,5 (Bez stiprinājuma)  

Rezerves ritenis 620/50- R22,5  (Bez stiprinājuma)  


