PŘÍVĚSNÉ VOZÍKY BRZDĚNÉ
ZÁKLADNÍ CENÍK JEDNONÁPRAVOVÝCH BRZDĚNÝCH
PŘÍVĚSŮ S NÁPRAVOU KNOTT 1300 KG
VÝROBCE: SACHER-PŘÍVĚSY s.r.o.

PRODEJNA PŘÍVĚSŮ: Palackého 608, 542 32 ÚPICE

IČO: 27486826

Prodejní doba: pondělí - pátek 8 -16 hod

e-mail: info@sacher.cz, www.sacher.cz

Tel:499 881 629, 499 882 820, 499 882 822, mob: 725 500 333, 603 323 223

TYP
PŘÍVĚSU
RS – 04 B
RS – 05 B
RS – 06 B
RS – 07 B
RS – 10 B

LOŽNÁ
PLOCHA
délka x šířka
248 x 134 cm
248 x 147 cm
298 x 134 cm
298 x 147 cm
323 x 147 cm

CELKOVÁ HMOTNOST
TYP
HMOTNOST
PŘÍVĚSU
NÁPRAVY
v T.P.
285 kg
KNOTT
295 kg
KNOTT
500–1300 kg
310 kg
KNOTT
%
320 kg
KNOTT
330 kg
KNOTT

CENA
PŘÍVĚSU
46.400,49.600,53.300,56.500,59.200,-

PLACHTA
NÍZKÁ

PLACHTA
120 CM

PLACHTA
150 CM

PLACHTA
180 CM

3.200,3.400,3.600,3.800,4.000,-

8.400,8.900,9.900,10.700,11.800,-

9.400,9.900,11.300,11.900,13.200,-

10.300,10.900,12.500,13.200,14.400,-

Přívěsné vozíky BRZDĚNÉ RS-04B, 05B, 06B, 07B, 10B jsou schváleny pro rychlost 130 km/hod. Masivní rám přívěsu je svařenec z ocelového úhelníku 50/50/4, který je
žárově pozinkován a na vnější straně jsou navařena řetězová oka na uchycení nákladu. Součástí rámu je navařený 10 cm vysoký reling. Oj je vyrobena z jaklu 70/70/4 mm
a zároveň tvoří výztuhu pod celou podlahou přívěsu. Přívěsy jsou osazeny značkovou nápravou KNOTT s vlečnými kyvnými rameny s gumovým odpružením osazenou
dvouřadými kompaktními ložisky a nájezdovou brzdou (NBS) KNOTT. U přívěsů kategorie O1 do 750 kg používáme NBS KNOTT do 750 kg, u přívěsů kategorie O2 nad
750 kg používáme NBS KNOT do 1300 kg. Podlaha přívěsu je zpevněna třemi příčnými výztuhami, které zajišťují maximální tuhost přívěsu při zatížení. Plnohodnotná kola
185R14C nebo 165R13C s roztečí kolových šroubů 5 x 112 mm jsou umístěna mimo ložnou plochu přívěsu. Možnost výběru blatníků: PVC nebo kovové z pozinkovaného
plechu. Výplň rámu je z kvalitní, vodovzdorné a protiskluzové překližky o síle 15 mm. Všechny spoje jsou šroubované, vnitřní rohy ošetřeny silikonem. V ceně plachtové
nástavby 120, 150 a 180 cm je jaklová konstrukce natřená barvou, boční a stropní latě, plachta s otevíráním vzadu a celní lanko. U plachet s otevíráním všech čtyř stran je
příplatek 500,- Kč. Výška plachty je světlost mezi podlahou přívěsu a horní částí plachtové konstrukce. V ceně nízké plachty jsou tři propojovací hrazdy natřeny barvou a
gumové lano. Příplatek za provedení na celní lanko je 600,- Kč. Náklad pod plachtovou nástavbou je nutné zajistit proti vlhkosti vhodným způsobem, např. zabalením
nákladu do fólie nebo jiným způsobem. Barvu plachty si můžete zvolit: modrou, červenou, šedou, zelenou, bílou atd. Spojovací zařízení – přívěsový kloub je na zatížení 1500
kg. Malý zámek na uzamčení přívěsového kloubu, manipulační kolečko, zakládací klíny a tlumiče pérování jsou součástí přívěsu. Konstrukčně jsou všechny přívěsy vyrobeny
na 1300 kg. Celkovou hmotnost přívěsu je vhodné zvolit podle tažného vozidla. Sdružená koncová světla jsou umístěna v panelu rámu pod podlahou přívěsu, kde jsou
chráněna před mechanickým poškozením. Přívěs je vybaven couvacím světlem a 13-ti pólovou zástrčkou. Doplňky k přívěsu: rezervní kolo s držákem 165R13C: 3.200,- Kč,
rezervní kolo s držákem 185R14C: 3.700,- Kč, opěrná noha s držákem: 700,- Kč, adaptér 7/13, 13/7: 290,- Kč, krytka přívěsového kloubu: 140,- Kč, přední čelo sklopné:
1.000,- Kč, kotevní miska zadlabaná: 250,- Kč. Při montáži zadlabaných misek je možné si zvolit počet i jejich rozmístění. Podlahová oka jsou vhodná ke kurtování
převáženého nákladu, jelikož se nedeformují bočnice přívěsu. Uvedené ceny jsou vč. DPH 21 %.
CENÍK PLATNÝ OD 1. 5. 2017

