moving forward
Tekniset tiedot :
Kokonaispaino:
3500kg
Kantavuus noin:		
2500kg
Suurin kelan halkaisija:
2600mm
Kela-aukon leveys:
1600mm
Kela-akselin halkaisija:
60mm
Hinausnopeus:
80km/h
Runko: Kuumasinkitty teräsrunko

UUSI LEVEÄMPI RUNKO!

JKS 3500EW
JKS 3500EW -kaapelikelavaunu on mallistomme järein henkilö- tai pakettiautolla(* hinattava
kaapelivaunu. Se voidaan myös varustaa vetosilmukalla jolloin sen vetäminen onnistuu kuorma-autolla.
Kaksiakselinen teli takaa sen, että traileri kuljettaa vakaasti raskaankin kuorman. Kuorma jakautuu
tasaisesti kaikille renkaille. Vaunussa on ns. keventäväteli, ratkaisu jonka ansiosta kuormaamattomassa
vaunussa vain etummaiset renkaat ottavat maahan - takarenkaiden ollessa ilmassa.
Kun vaunu kuormataan laskevat myös takimmaiset renkaat automaattisesti alas.
Ominaisuus helpottaa tyhjän vaunun käsittelyä huomattavasti ja ajettavuus on ratkaisevasti parempi.
Suunnittelussa ja valmistuksessa on otettu erityisesti huomioon suurten kelojen helppo käsiteltävyys
hydrauliikan avulla. Kaikki vaunun tärkeimmät toiminnot on hydraulisoitu. Vaunu voidaan varustaa
hydrauliikan ulosotolla, jolloin vaunun omaa hydraulikoneikkoa voidaan käyttää myös muiden h
ydraulisten laitteiden voimanlähteenä. 12 voltin led-valot ovat luotettavat ja näkyminen liikenteessä on
taattu. Pyörityslaitteessa on 200mm leveät umpikumirenkaat joiden paikoilleen lukitseminen
tapahtuu pikalukoilla.
Kaikki tekniset ratkaisut on toteutettu laadusta ja käyttöturvallisuudesta tinkimättä.
*) riippuu auton ominaisuuksista
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200mm leveät umpikumirenkaat
pikalukituksella.

Hydraulikoneikko + 13hp Honda +
öljynlämpö-/määrämittari

Hydrauliset takatukijalat saatavana
lisävarusteena

Kelanpyöritys ja hätä-seis-kytkin
vaunun takaosassa

JKS 3500 -kaapelikelavaunun vakiovarusteet:
kuumasinkitty teräsrunko, jarruakseli kumivääntöjousituksella, keinuteli, säädettävä nokkapyörä,
työntöjarrut, led-valot, iskusuojat led-valoille, heijastimet, laakeroitu kela-akseli, kelanlukituskartiot
akselille, työkalulaatikko, alleajosuoja

JKS 3500 -kaapelikelavaunun lisävarusteet:

jäähdytin 12V, sähkökäynnistys, hydrauliikan ulosotto, teräsköysikelat, köydet, halkaistava teräskela
(vanhojen kaapeleiden/johtimien keräämiseen), 1-3 –osainen puolausohjain,
jarruttava kela-akseli, kaksoisvalot 12/24V, kelanpyörityslaitteisto 200mm leveillä umpikumirenkailla
ja pikalukituksella + hydraulikoneikko Honda 13hp –polttomoottorilla + moottorin suojakoppa +
öljyn määrä- ja lämpömittari + hydraulinen kelanpyörityksen kauko-ohjain, kelanpyörityslaitteiston
hydraulisiirto, hydraulinen kelannosto, hydrauliset takatukijalat, keventävä teli, kelatelineen
automaattilukitus,
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