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DANE TECHNICZNE
Typ/wersja/wariant T-4/720/61
Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita 21 000 kg*
Dopuszczalna masa całkowita 21 000 kg
w tym na osie max. 16 750 kg
w tym na dyszel max. 3 000 kg
Ładowność                                                                                15 250 kg*
Masa własna                                                                                    ~5 750kg*
Długość  7 350 mm
Szerokość  2 530 mm
Wysokość  ~2 700 mm*
Wymiary skrzyni ładunkowej (długość x szerokość x wysokość)                             5 100 x 2 300 x 900 mm
Wymiary podłogi 2 000 x 4 960 mm
Pojemność ładunkowa 10 m³
Wyskość podłogi od podłoża ~1 385 mm
Rozmiar ogumienia 385/65 R22,5
Grubość blachy podłogi/ściany                                                  10mm/6mm
Rozstaw kół                                                                       1 900 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie dolne 500 mm
Wysokość sprzęgowa dyszla - położenie górne 750 mm
Max dopuszczalne pionowe obciążenie dyszla 3 000 kg
Wysokość położenia sprzęgu tylnego (opcja) 720 mm
Prędkość transportowa/robocza  40 km/h
Zawieszenie              resory paraboliczne
Klasa ciągnika współpracującego 100 KM

* - masa własna i ładowność mogą się różnić w zależności od wyposażenia przyczepy
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Wysokość ściany 900 mm
Nowe koła 385/65 R22.5
Skrzynia tylno zsypowa wykonana ze stali HARDOX 450, podłoga z blachy 10 mm, ściany z blachy 
6mm
Tylna klapa grawitacyjna z domknięciem hydraulicznym wykonanana z blachy 6 mm
Materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe wysokiej klasy farbami PPG
Osie renomowanej firmy ADR, homologowane (EU 2015/68), przekrój belki - kwadrat 100, rozmiar 
hamulca 406x120 412E,  10 szpilek M22x1,5
Dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
Amortyzowany homologowany dyszel cynkowany ogniowo z wymiennym okiem zaczepu zgodnie z 
Regulaminem 55 EKG ONZ (Reg. 55 UN ECE), oczko 50mm
Instalacja wywrotu zabezpieczona zaworem odcinającym przed namiernym wychyłem skrzyni
Instalacja hydrauliczna wywrotu skrzyni ładunkowej wykonana z rurek stalowych cynkowanych 
galwanicznie oraz przewodów elastycznych
Siłownik teleskopowy, ośmiostopniowy o skoku 2180 mm. Siła użyteczna na ósmym stopniu o 
średnicy 53 mm, przy ciśnieniu nominalnym 16 MPa = 20 T
Przyłacze hydrauliczne do ciągnika typu ISO 7241-1 Dn 12,5
Podpora serwisowa cynkowana ogniowo skrzyni ładunkowej
Oświetlenie 12V, homologowane, lampy tylne żarówkowe, obrysowe oświetlenie LED, tylne gniazdo 
do drugiej przyczepy
Przewód przyłączeniowy instalcji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V
Homologowana instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z automatyczną regulacją siły 
hamowania firmy HALDEX z wyjściem na drugą przyczepę.
Rama dolna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz profili), 
podłużnice ramy wykonane z profili zamkniętych 250x150x8
Postojowy hamulec ręczny z korbą
Podpora hydrauliczna dyszla cynkowana ogniowo
Cynkowany ogniowo tylny zderzak homologowany zgodnie z Regulaminami 2015/504 i 167/2013
Instalacja oświetleniowa full LED ASPOK
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Wszystkie nasze maszyny rolnicze są projektowane i testowane przez nasz zespół projektowy, przy użyciu najnowaocześniejszych dostępnych narzędzi.
Produkcja prowadzona jest przy zachowaniu najwyższej staranności oraz przestrzeganiu rygorystycznych norm jakości.
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Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów 

mogą zmieniać się bez uprzedzenia.
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385/65-22,5

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA OGNIOWO10m3 14t

RABATY OD PODANYCH CEN UDZIELANE SĄ INDYWIDUALNIE PRZEZ AUTORYZOWANYCH DILERÓW MARKI CYNKOMET

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Koło zapasowe 385/65R22.5
Dopłata do kół 445/65 R22,5
Koło zapasowe 445/65 R22,5
Dopłata do kół 400/60 22,5
Koło zapasowe 400/60 22,5
Dopłata do kół 600/50 R22.5
Koło zapasowe 600/50 R22.5
Wciągarka koła zapasowego
Zaczep automatyczny do drugiej przyczepy
Zaczep manualny do drugiej przyczepy
Hydrauliczna instalacja hamulcowa (homologacja)
Boczne osłony przeciwnajazdowe
Skrzynka narzędziowa
Tylna klapa zamykana hydraulicznie 
Trójkąt ostrzegawczy
Szybkozłacze hydrualiczne z eliminatorem ciśnienia w przewodzie
Cięgno zaczepu na kulę fi  80mm
Nadstawy do ładunku kubaturowego 1000 mm
Stelaż plandeki
Plandeka

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdzenia przez osobę naszego działu                 
handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.
Cennik na stronie internetowej www.cynkomet.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert. 
Chwilą zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty przez handlowca fi rmy Cynkomet Sp. z o.o.


