F.P.U „Techmont” Łukasz Kafel
Trzebienice 19, 32-075 Gołcza
mob. 600 268 679
www.techmont.net
Profilem naší společnosti je především výroba zemědělských, průmyslových a komunálních přívěsů. Vytváříme také kovové konstrukce a věnujeme se zpracování kovů. Nabízíme také opravu přívěsů, korb a jejich
přepracování. Realizujeme individuální zakázky.
Kromě výše zmíněné výroby a služeb uskutečňujeme prodej výrobků, jako např.: jízdní nápravy, hydraulické
a teleskopové válce, kompletní kola, ráfky a pneumatiky, zámky bočnic, připevnění korb atd.
Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti a skupině kvalifikovaných zaměstnanců je chloubou naší společnosti
důslednost, svědomitost a profesionalita.
Výsledkem je skupina spokojených zákazníků u nás i v zahraničí vlastnící výrobek, který se od konkurence liší
svou výdrží.

Nabídka:
Přívěs T-151/1

Kapacita 3500 kg

má ve standardu bohatou výbavu. Třístranný sklápěč korby přívěsu. Otočněkulový, stabilní systém sklápění, ověřené, odolné profily nosných rámů a vysoce
kvalitní, spolehlivé a trvalé nápravy, to vše odlišuje náš výrobek od jiných výrobků
na trhu. Profilované bočnice FUHRMANN s průmyslovou výdrží zaručují dlouhou
dobu životnosti přívěsu. Ke standardní výbavě patří okno se zástrčkou v zadní
stěně. Možnost výběru každé dostupné barvy z palety RAL.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:
Kapacita (kg)
Provozní hmotnost (kg)
Nákladní kapacita (m3)
Délka korby (vnější) (mm)
Délka korby (vnitřní) (mm)
Šířka korby (vnější) (mm)
Šířka korby (vnitřní) (mm)
Výška boční korby (mm)
Rozměry (délka/šířka/výška) (mm)
Zdvih nákladního povrchu (mm)
Rozchody jízdnich kol (mm)
Rozměr pneumatik
Nosná náprava
Pneumatické brzdy
Maximální rychlost (km/h)
Úhel sklonu korby:
Druh válce (počet prysků/zdvih) (ks./mm)
Spotřeba oleje/tlak (I/MPa)
Plechy bočnice
Podlahový plech
Hlavní spodní rám typ
Hlavní spodní rám
Spodní rám příslušenství
Spodní rám příslušenství
Horní rám
Přední závěs:
Torzní podpěrné kolečko

3500
1610 !!!!
6,8!!!!
3450
3330
2050
1930
500+500
4850/2050/1980
990
1500
11,5/80-15,3
Pronar/ATW
pneumatické nebo hydraulické
40
zpětný/do stran 50°
4/1300 (chrome)
8/16
2,0 mm
3/4 mm
„šikmá”
profilový nosník 160 mm
profilový nosník 120 mm
plechy 6 mm a 4 mm
silnostěnná uzavřená tvárnice
regulovaný 4-nástavový

Standard equipment for trailers T-151/1 with approval:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm
Klíny instalované na předním čele
Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
Zajištění korby (ocelové lano s úchyty)
Ruční klikovo-šroubová brzda
Jednohadicová brzdová instalace
Nastavitelný přední závěs ve čtyřech oblastech
Zadní závěs
Systém Lanek stahujících bočnice včetně přívěsného kloubu

Přívěs Tandem PTTCW308 (paletová šířka):

Nabídka:
Přívěs T-151/2

Kapacita 5000 kg

má ve standardu bohatou výbavu. Třístranný sklápěč korby přívěsu. Otočněkulový, stabilní systém sklápění, ověřené, odolné profily nosných rámů a vysoce
kvalitní, spolehlivé a trvalé nápravy, to vše odlišuje náš výrobek od jiných výrobků
na trhu. Profilované bočnice FUHRMANN s průmyslovou výdrží zaručují dlouhou
dobu životnosti přívěsu. Ke standardní výbavě patří okno se zástrčkou v zadní
stěně. Možnost výběru každé dostupné barvy z palety RAL.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Kapacita (kg)
Provozní hmotnost (kg)
Nákladní kapacita (m3)
PCM (Přípustná celková hmotnost)
Délka korby (vnější) (mm)
Délka korby (vnitřní) (mm)
Šířka korby (vnější) (mm)
Šířka korby (vnitřní) (mm)
Výška boční korby (mm)
Rozměry (délka/šířka/výška) (mm)
Zdvih nákladního povrchu (mm)
Rozchody jízdnich kol (mm)
Rozměr pneumatik
Maximální rychlost (km/h)
Úhel sklonu korby: zpětný/do stran
Druh válce (počet prysků/zdvih) (ks./mm)
Spotřeba oleje/tlak (I/MPa)
Nosná náprava
Pneumatické brzdy
Plechy bočnice
Podlahový plech
Hlavní spodní rám typ
Hlavní spodní rám
Spodní rám příslušenství
Spodní rám příslušenství
Horní rám
Přední závěs:
Torzní podpěrné kolečko

5000
1980!!!!!!
8,8!!!!!
6980
4150
4100
2200
2010
500+500
5630/2240/1950
1530
400/60-15,5TL 14PR
30
50º
4/1300 (chrome)
8/16
ATW, PRONAR
pneumatické, hydraulické
FUHRMANN 2 mm
3/4 mm
„šikmá”
profilový nosník 200 mm
profilový nosník 120 mm
plechy - 8 mm and 6 mm
silnostěnná uzavřená tvárnice
regulovaný 4-nástavový

Kapacita (kg)

8000

Provozní hmotnost (kg)

2700

Přípustná celková hmotnost (kg)

10 700

Nákladní kapacita* (m3)

10,9

Nákladní prostor (m2)

11

Délka korby uvnitř (mm)

4450

Délka korby vnější (mm)

4550

Šířka korby uvnitř (mm)

2450

Šířka korby vnější (mm)

2550

Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

6050/2550/2060*

Výška bočnic korby (mm)

500+500

Výška přívěsu od základny (mm)

1060

Rozchod kol (mm)

1760

případně 2560 nebo 2660
případně 500+500+500 nebo 600+600+600

parabolické pružiny,
vahadla

Zavěšení
Zatížení oka oje (kg)

1660

Rozměr pneumatik

400/60-15,5

Systém sklápění

případně 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3

třístěnný

Konstrukční rychlost (stupně)

30 km/h

Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)

50/45

Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)

1700/13L/200 bar

Minimální příkon traktoru (KM)

případně 16,3 nebo 19,6

nápravy přizpůsobené do 40 km/h
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Standardní vybavení přívěsů T-151/2 s homologací:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm
Klíny instalované na předním čele
Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
Zajištění korby (ocelové lano s úchyty)
Ruční klikovo-šroubová brzda
Jednohadicová brzdová instalace
Nastavitelný přední závěs ve čtyřech oblastech
Zadní závěs
Systém Lanek stahujících bočnice včetně přívěsného kloubu
Dodatečná elektronická instalace, na druhý tažený přívěs
BOČNICE FUHRMANN gr. 2 mm
Zadní závěs (možnost připojení přívěsu do 5000 kg uvedená v průkazu)
		

Dodatečné vybavení přívěsů T-151/1 a T-151/2:
 Rezervní pneumatika včetně připevňovacího úchytu
 Další instalace: hydraulická, pneumatická k taženému přívěsu
 Hydraulická podpěrný stojan
 Rošt na plachtu včetně připevňovacími háky
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Přívěs Tandem PTTCW312 (paletová šířka):

Přívěs Tandem PTTCW310 (paletová šířka):
Kapacita (kg)

Kapacita (kg)

10000

Provozní hmotnost (kg)

Provozní hmotnost (kg)

3300

Přípustná celková hmotnost (kg)

12,3 případně 18,5 nebo 22,2

Nákladní prostor (m2)

12,3

Délka korby uvnitř (mm)

4950

Délka korby vnější (mm)

5050

Šířka korby uvnitř (mm)

2450

Šířka korby vnější (mm)

2550

11,7

Nákladní prostor (m2)

11,7

Délka korby uvnitř (mm)

4750

Délka korby vnější (mm)

4850

Šířka korby uvnitř (mm)

2450

Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

Šířka korby vnější (mm)

2550

Výška bočnic korby (mm)

6350/2550/2100*

Výška bočnic korby (mm)

500+500

Výška přívěsu od základny (mm)

případně 2660 nebo 2760
případně 500+500+500 nebo 600+600+600

parabolické pružiny,
vahadla

Zatížení oka oje (kg)

1660

Rozměr pneumatik

400/60-15,5

Systém sklápění

třístěnný

Konstrukční rychlost (stupně)

30 km/h

Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)

50/45

Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)

1700/13L/200 bar

500+500 případně 500+500+500 nebo 600+600+600

Výška přívěsu od základny (mm)

1150

Rozchod kol (mm)

1900

Zavěšení

parabolické pružiny, vahadla
2340

Rozměr pneumatik

1760

Zavěšení

6550/2550/2150* případně 2660 nebo 2760

Zatížení oka oje (kg)

11000

Rozchod kol (mm)

Minimální příkon traktoru (KM)

případně 17,6 nebo 21,1

15 600

Nákladní kapacita* (m3)

Nákladní kapacita* (m )

Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

3600

Přípustná celková hmotnost (kg)

13 300

3

12000

případně 15.0/55-17, 500/50-17, 19.0/45-17

15.0/70-18 případně 19.0/45-17, 500/50-17, 385/65r22,5

Systém sklápění

třístěnný

Konstrukční rychlost (stupně)

30 km/h nápravy přizpůsobené do 40 km/h

Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)

50/45

Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)

1900/16L/200 bar

Minimální příkon traktoru (KM)
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nápravy přizpůsobené do 40 km/h

75

Standardní vybavení přívěsu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm profily FUHRMANN
Klíny instalované na předním čele
Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
Ruční klikovo-šroubová brzda
Zadní závěs (možnost tažení druhého přívěsu s PCM 10 000 kg,
13 000 kg a 15600 kg) přídavná elektrická zásuvka
Jednohadicová brzdová instalace
Nastavitelný přední závěs
Komplexní systém regulace bočnic, modulový systém zeťového
profilu
Blatníky zadních kol

• Servisní podpěra korby
• Pozinkovaný úchyt držící elektrické kabely a elektrické a pneumatické hadice
• Výsypka na zrna s okapem
• Žebřík a bočnicová stupadla
• Libovolná barva z palety RAL (červený standard 3001 a zelený 6002)

Additional, optional equipment, in alternative:
•
•
•
•
•

Nakládací prostor a madlo na předním čele
Rošt včetně plachty
Rezervní pneumatika s připevňovacím úchytem
Hydraulický podpěrný nožní stojan
Dvouhadicový brzdový systém
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Dvounápravové přívěsy PTD09 (6000KG)

PTD11 (8000KG)

Užitečné zatížení (kg)

6000

Pohotovostní hmotnost (kg)

2400

Přípustná celková hmotnost (kg)

8400

Nosnost nákladu* (m³)

9,5

Nákladový prostor (m³)

5,5

možnost

Užitečné zatížení (kg)

8000

Pohotovostní hmotnost (kg)

2700

Přípustná celková hmotnost (kg)

možnost 3100

10 700

Nosnost nákladu* (m1)

10,9

možnost 12

Nákladový prostor (m³)

6

možnost 16,3 nebo 19,6
možnost 14

Vnitřní délka nákladového boxu (mm)

4000

možnost 4500

Vnitřní délka nákladového boxu (mm)

4200

možnost 4500

Vnější délka nákladového boxu (mm)

4100

možnost 4400

Vnější délka nákladového boxu (mm)

4100

možnost 4400

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2450

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2450

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2550

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2550

Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

6050/2550/2060*

Výška stěn skříně (mm)

500+500

Výška plošiny od země (mm)

1040

Rozvor (mm)

1500

možnost 2560 nebo 2660

Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

možnost 500+500+500 nebo 600+600+600

Výška stěn skříně (mm)

možnost 1760

parabolické listové
pružiny, rameno

Odpružení
Oje Typ

10,75/80-15,3

Vyklápěcí systém

možnost 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3

30/40 km

Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do
strany) (stupně)
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)

50/45
1700/131/200 bar

Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)

Výška plošiny od země (mm)

1060

Rozvor (mm)

1760
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možnost 2560 nebo 2660
možnost 500+500+500 nebo 600+ 600+600

parabolické listové
pružiny, rameno

Typ Oje

trojstranný

Konstrukční rychlost (stupně)

500+500

Odpružení

Y nebo V

Rozměr pneumatik

6050/2550/2060*

Y nebo V

Rozměr pneumatik

400/60-15,5

Vyklápěcí systém

možnost 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3

trojstranný

Konstrukční rychlost (stupně)

30/40km

Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do
stran) (stupně)
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)

50/45
1700/13L/2G0 bar

Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)

58
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PTD14 (10 000KG)

PTD16 (12 000 KG)

Užitečné zatížení (kg)

Užitečné zatížení (kg)

10000

Pohotovostní hmotnost (kg)

3300

Přípustná celková hmotnost (kg)

možnost 3600

11,7

Nákladový prostor (m3)

Pohotovostní hmotnost (kg)

3600

Přípustná celková hmotnost (kg)

13 300

Nosnost nákladu* (m1)

12000

18 600

Nosnost nákladu* (m1)

12,3

11,7

Nákladový prostor (m3)

12.3

Vnitřní délka nákladového boxu (mm)

4780

Vnitřní délka nákladového boxu (mm)

4950

Vnější délka nákladového boxu (mm)

4850

Vnější délka nákladového boxu (mm)

5050

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2450

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2450

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2550

Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)

2550

Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

6350/2550/2100*

Výška stěn skříně (mm)

500+ 500

možnost 17,6 nebo 21,1

možnost 2660 nebo 2760

Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)

možnost 500+500+500 nebo 600+600+600

Výška stěn skříně (mm)

6550/2550/2150*
500+500

Výška plošiny od země (mm)

1060

Výška plošiny od země (mm)

1150

Rozvor (mm)

1760

Rozvor (mm)

1900

parabolické listové
pružiny, rameno

Odpružení
Typ Oje
Rozměr pneumatik

400/60-15,5

Typ Oje

Vyklápěcí systém

možnost 15.0/55-17, 500/50-17,19.0/45-17

trojstranný

Konstrukční rychlost (stupně)

30/40km

Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do
strany) (stupně)
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)

50/45
1700/131/200 bar

Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)

75
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možnost 8,5 nebo 22,2

možnost 2660 nebo 2760
možnost 500+500+500 nebo 600+600+600

parabolické listové
pružiny, rameno

Odpružení

Y lub V

možnost 4400

Y nebo V

Rozměr pneumatik

15,0/70-18

Vyklápěcí systém

trojstranný

Konstrukční rychlost (stupně)

možnost 19.0/45-17, 500/50-17, 385/65r22.5

30/40 km

Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do
strany) (stupně)
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)

50/45
1900/16L/200 bar

Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)

85
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Nabídka:

Nabídka:

Přívěs

Přívěs

Ve své nabídce máme zemědělské přívěsy, kulatinové pryčny, přívěsy s nízkým podvozkem. Jsou použitelné jak v zemědělství (mj. k přepravě paletových beden, balíků slámy a ostatních zemědělských plodů) tak v jiných průmyslových odvětvích
(dřevařský, stavební a mnoho jiných průmyslů). Délka, výška a konstrukční zatížení provádíme na individuální potřeby našich
zákazníků.

4) Přívěs 7T k přepravě balíků, nískopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 650 cm x 250 cm

Příkladové realizace
1) Přívěs 10T, zavěšení TANDEM, korba 650 cm x 250 cm, dodatečné nakládací, pracovně-skladovací prostory

5) Přívěs 7T k paletovým balíkům, nízkopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 740 cm x 245 cm/125cm

2) Klanicový přívěs 12T, nízkopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 600 cm x 250 cm

3) Klanicový přívěs 12T, parabolické zavěšení Tandem, výška od základny 118cm, korba 900 cm x 250 cm
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QUOTATION:
Přepravní korby

V nabídce máme korby, připojované přímo
na traktor. Korby mají hydraulický, mechanický, nebo jsou nehybné. Systém vykládky
a rozměry korb provádíme individuálně dle
objednávky.

Sklápěč pro skříňové palety

Těšíme se na
budoucí spolupráci
!!!!!!!

Na všechny stroje, které u nás zakoupíte, Vám bude udělena písemná
záruka na obdbí dvou měsíců.

Distributor

F.P.U. „Techmont” Łukasz Kafel
Trzebienice 19, 32-075 Gołcza
Poland
NIP (DIČ): 6591417490
mob. 600 268 679
www.techmont.net
Bankovní spojení:
13 1090 1665 0000 0001 3073 7550
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