
GWARANCJA
24 miesiące

GWARANCJA
48 miesięcy

na elementy ocynkowane+
Czarna Białostocka

SKRZYNIA SZ-1
DANE TECHNICZNE | WYPOSAŻENIE

HOMOLOGACJA
POLSKA

Rok modelowy 2022

1,5t



| Skrzynia zawieszana SZ-100  |  1,5 TONY

Czarna Białostocka

DANE TECHNICZNE
Ładowność 1500 kg
Dopuszczalna masa całkowita 19800 kg
Masa własna (bez nadstaw) 480 kg
Długość 1837 mm
Szerokość 2130 mm
Wysokość 896  mm
SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA
Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz 1800 mm
Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz przód/tył 2100 mm
Wysokość ścian skrzyni 500 mm
Powierzchnia ładunkowa 3 m2
Pojemność ładunkowa 1,2 m3
Grubość blachy podłogi/ściany                                                 3/2 mm

Agregowanie z ciągnikiem 3 punktowy układ 
zawieszenia

Klasa ciągnika współpracującego  70 KM
Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) 50o

System wywrotu trójstronny
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej z wtykiem 7PIN 12V 
Oświetlenie 12V, homologowane, żarówkowe, odblaski obrysowe
Rama dolna i górna cynkowana ogniowo (zabezpieczenie konstrukcji na zewnątrz i wewnątrz 
profi li) 
Cynkowane ogniowo ściany boczne - otwierane od góry i od dołu 
Siłownik teleskopowy z zawiesiem przegubowym, pięciostopniowy o skoku 840mm. Siła użyteczna 
na piątym stopniu o średnicy 105mm, przy ciśnieniu nominalnum 15MPa = 13T         

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.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE MASZYNY
Elementy konstrukcyjne
Ocynkowane ogniowo nadstawy siatkowe 1000 mm

KONSTRUKCJA
CYNKOWANA 
OGNIOWO

1,2m3
1,5t

Dane i zdjęcia zawarte w katalogu mają charakter poglądowy. Niniejszy dokument i informacje w nim 
zawarte, w tym wskazane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywil-
nego. Ze względu na stały proces doskonalenia dane te mogą ulec zmianie. Zastrzegamy prawo do 
wprowadzania w każdym czasie zmian dotyczących charakterystyki wyrobu. Parametry wyrobów 
mogą zmieniać się bez uprzedzenia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie potwierdze-
nia przez osobę naszego działu handlowego danych zawartych w formularzu zamówienia.
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