PACTON 3-assige 20ft container “Steillader” type TXK.343.2 (71962)
Afmetingen en gewichten:
Chassislengte
Breedte op het randprofiel
Totale breedte
Wielbasis
Nekhoogte
Asafstand h.o.h.

Chassis:
Vlak containerchassis met 2
hoofdliggers uit I-profiel, voorzien
van diverse dwarsverbindingen.
Chassis is aangepast en versterkt
voor opbouw van onderstaande
kipunit.
De oplegger is geschikt voor het
kippen en afzetten van 1 x 20'
containers.
Kip-unit:
o
Kipframe met 2 cylinders om 95 te
kunnen kippen.
Kipcapaciteit 30.000 kg bij 275 bar
werkdruk.
Frame over 2.000 mm te
verschuiven.
Radiografische afstandsbediening.
Inclusief volgende opties:
- Veiligheidspakket met
aluminiumtrap tot op de vloer, 3delig bordes aan kipframe,
valbescherming.
- Kipframe volledig geschoopeerd
- Waarschuwingslamp en blokkeer
systeem, bij wegrijden wanneer
frame niet vergrendeld is.
- L + R RVS kisten, 800x500x500
mm, bediening en hydrauliek in
linker kist.
- Automatisch zakken van chassis
bij kippen.
- Aggregaat met pomp en tank.
- 4 werklampen.
- Deurvangers met kettingen
- Frame over de eerste 1.200 mm
iedere 200 mm te vergrendelen.
Koppelingssectie:
Demontabele 2” kingpin in 12 mm
dikke koppelingplaat.
Trailersteunen:
Onderhoudsvrije mechanische
trailersteunen Jost Modul,
capaciteit 2 x 12.000 kg, met
2 snelheden en kantelvoeten.
Aan de achterzijde hydraulische
steunpoten met rollen, tbv stabiliteit
bij het kippen.

ca. 7.985 mm
2.470 mm
2.550 mm
5.080 mm
150 mm
1.310 mm

Koppelingshoogte
Chassishoogte
Kipcapaciteit min.
Koppelingdruk
Asdruk totaal
Totaal toelaatbaar gewicht

Assen en vering:
BPW luchtveerstel met 3 starre
onderhoudsarme assen, technisch
draagvermogen per as 11.000 kg,
met trommelremmen 420x200mm,
automatische remstellers,
verzwaarde stabilisatieveren
2x43mm. Het heffen-en-zakkenventiel, tussen as 2 en 3.
De voorste as voorzien van een
automatische aslift, geschakeld via
het EBS.
Remsysteem:
Wabco elektronisch geregeld luchtdrukremsysteem EBS type 2S/2M, antikantel-systeem (Wabco RSS), 2 ISOaansluitingen en parkeerrem d.m.v.
veerremcilinders.
Wielen en banden:
6 Alcoa Durabright velgen 22.5 x 11.75
(naafcentrering) met Goodyear banden
385/65 R 22.5 KMAX.
Verlichting en markering:
Elektrische installatie 24 V 7-polig
met ISO-N, ISO-S en 15-polig ISO
stopcontact.
2x 2 ronde LED driekamer
achterlichten
1 stuks ronde mistlicht
2 stuks LED achteruitrijdlampen
aan achterzijde
2 stuks LED werk/achteruitrijlampen t.p.v.
steunpoten.
2 x 4 gele Aspöck LED zijlampen.
2 rood/wit/oranje Aspöck LED
rubber steellampen aan de
achterzijde.
2 witte Aspöck LED breedtelichten
aan de voorzijde.
2 Aspöck LED kentekenlampen +
Kunststof kentekenplaat-houder.
Retro-reflecterende
contourmarkering op zijkant wit en
op achterzijde rood.
Wielafscherming:
Boven de assen halfronde kunststof
spatschermen, met anti-spray
spatlappen achter elke as.

1.150 mm
1.300 mm
30.000 kg
16.000 kg
27.000 kg
43.000 kg

Toebehoren:
- Stalen achterbumper
- Aluminium zijafscherming voor de
assen.
- 2 wielkeggen met houder
- Aluminium Trapje links bij de
steunpoot
- Aluminium luchtketels.

