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* opcja hadrox

kg 14 000 15 400 16 000
kg 4 600 5 600 5 500
kg 18 600 21 000 21 500
m 6,86 6,86 7,65

szerokośc całkowita m 2,52 2,52 2,52
m 2,74 2,86

max. ładowność / homologacjyjna

masa własna
dopuszczalna masa całkowita (DMC) homologacjyjna

długość całkowita 

wysokośc całkowita 385/65 22.5

TYP                                    koła jedn.miary Maxi 14 Maxi 16 K Maxi 16 L

Przyczepa wannowa budowlana z wywrotem do tyłu

m3 7,8 9,6 9,4
m3 16,1 20,3 22,3

m 4,93 4,93 6,00
m 2,416 2,416 2,39
m 0,65 0,80 0,65

mm 700 800 700
mm
mm 1389 1389 1389

bez nadstawek
z nadstawkami

długość 
szerokość
wysokość  

pojemnośc skrzyni ładunkowej

wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej

wysokośc burt

wysokość nadstawek
wysokośc podłogi od podłoża*

mm 10 10 10
mm 8 8 8
mm 8 8 8

do tyłu do tyłu do tyłu
stopnie 48 ° 48 ° 48 °

5 stopniowy 5 stopniowy 5 stopniowy
pneumatyczna pneumatyczna pneumatyczna

mm 1910 1910 1910
mm 1310 1310 1310
szt 1 x tandem 1 x tandem 1 x tandem

podłoga*

burty boczne
burta tylna

grubość blach 

system wywrotu
kąt wywrotu na boki / do tyłu

cylinder teleskopowy
instalacja hamulcowa
rozstaw kół
rozstaw osi
liczba osi

385/65 22.5

700700700

wahaczowe / sztywne wahaczowe / sztywne wahaczowe / sztywne
kg BPT / 3000 BPT / 3000 BPT / 3000

hydrauliczna hydrauliczna hydrauliczna
km/h 40 40 40

zawieszenie
oko dyszla / max. obciążenie
resorowane zawieszenie dyszla
podpora dyszla
prędkośc dopuszczalna
standardowe ogumienie standard standard standard385/65 22.5

opcja opcja opcja

hamulec postojowy ręczny

zaczep dyszla z okiem 50mm

klapa tylna opuszczana hydraulicznie

kliny pod koła - 2szt

hydrauliczna noga podporowa

trójkąt ostrzegawczy

zawieszenie tandem mechaniczne, osie ADR - 
homologacja na 40 km/h

dociągi klapy ręczne

gniazdo pneumatyczne, elektryczne, hydrauliczne 
dla drugiej przyczepy

drabinka wejściowa zewnętrzna i stopnie we-
wnątrz skrzyni ładunkowej

siłownik hydrauliczny DI NATALE BERTELLI - zapo-
trzebowanie oleju 29l

układ oświetleniowy LED

pneumatyczny dwuobwodowy układ hamulcowy
z ręczną regulacją siły hamowania

plandeka ze stelażem boczna lub przednia z podestem

lakierowanie skrzyni (np. pod kolor ciągnika)

zaczep przedni kulowy     80 mm

zaczep tylny Rockinger ręczny lub automatyczny

zaczep dyszla z okiem 40mm

zawieszenie resorowane

dyszel resorowany

koło 550/60 R22.

koło 445/65 R22.5

uchwyt koła zapasowego

nadstawki 700mm

podłoga wykonana ze stali hardox

koło zapasowe  385/65 R22.5
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Wyposażenie standardowe MAXI 14/16L/16K
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MAXI 14/16K/16L NT AGRO


