
 CELOHLINÍKOVÝ  NÁVĚS

velmi lehký plošinový návěs s rampou
7200 kg návěs s husím krkem (Gooseneck) je velmi lehké 
konstrukce (celohliníková) (1500 kg pohotovostní hmotnost) , 
která poskytuje velkou kapacitu užitečného zatížení v těžkém 
provozu. Navržen je tak, aby maximalizoval úsporu paliva 
pomocí konstrukce z hliníku a nízkými nároky na údržbu. 
Tento návěs stojí na absolutní špičce výkonosti a ceny.

    WWW.UNITESTA.COM

NÁVĚS PLOŠINOVÝ
Výhody hliníku daleko 
převažují nad ocelí:

• Nižší hmotnost přívěsu
• Vyšší kapacita užitečného zatížení
• Lepší spotřeba paliva
• Snížené náklady na údržbu 

7200KG celková hmotnost

V Ý R A Z N Ě  V Ě T Š Í   N O S N O S T  N E Ž  O C E L O V Ý

7200KG Gooseneck
(standard spec)



7200 kG celková hmotnost  hliníkového návěsu

CELOHLINÍKOVÝ  NÁVĚS

Vlastnosti

Standardní 30palcové (762 mm)skládací ploché rampy snižují odpor 
větru a poskytující širokou a bezpečnou plochu pro naložení těžké 
techniky 

270 mm Extrudované hliníkové hlavní nosníky poskytují potřebnou 
pevnost, která umožňuje větší kapacitu užitečného zatížení 

STANDARDNÍ  SPECIFIKACE

Celková hmotnost 7200 KG

vlastní hmotnost 1512 kg

délka ložné plochy 7 467 mm

šířka 2 550 mm

výška ložné plochy 914

podlaha široké profilované hliníkové desky

boční lišta 140 mm široké hliníkové kapsy na postranicích s 38 mm × 89 mm 
kapsami o síle 9 mm a hloubce 76 mm po obou stranách 

Hlavní rám 270mm  Extrudovaný hliník 

Krk 270 mm Extrudovaný hliník  s rezervním kolem (za 
příplatek)

Beavertail 51" Beavertail

Rampy 762 mm šířka skládacích plochých ramp

Spojení 25/16" stavitelný čep

Podpěry (2) 5400 kg podpěrné nohy 

Pérování gumové torzní

Nápravy (2) 3150 kg torzní nápravy Dexter

Brzdy Elektrické 12 "× 2"; elektronická nouzová brzda

Kola (4) 16 "ocelová, 8 šroubů

Pneumatiky (4) 235/85R16

Boční osvětlení Všechna boční obrysová a zadní ID světla jsou LED značky Peterson

Koncová světla (2) peterson LED, multifunkční

Možné opce

Schránka Boční navíjecí pásy Rezervní kolo

Ocelové disky se dvěma torzními nápravami 7K Dexter 
zvládnou vše, co potřebujete k tahání 
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  Dexter nápravy .

Rampy - opce 

50/50  sklápěcí prodloužené

  Všechna práva vyhrazena. Vyhrazujeme si právo na změnu specifikací bez předchozího upozornění. 




