Hardox Tippelad
FTPLH 320

NOPA Hardox tippelad monteres på 8x4 / triple lastbiler. Tipoverdel færdiglakeres. Tiprammen sandblæses og grundmales.

Vi tænker altid meget over design og brugervenlighed, hvad enten det
drejer sig om forvogne, påhængsvogne eller kærrer med bagtip eller
3-vejs tip.
Dette gøres ud fra den store erfaring, som Nopa har med at lave kundetilpassede opbygninger igennem tiden.
Hvad enten det drejer sig om standardopbygninger eller mere specifikke opbygninger kontrolleres kvaliteten nøje med start ved tegnebordet
og frem til levering.
Vi er landsdækkende med afdelinger i hele landet.

SAWO PRODUKTERNE
Vi har altid lagt stor vægt på, at vore
produkter lever op til de strengeste krav
i forhold til kvalitet, funktionalitet og
betjeningsvenlighed. Derfor leverer vi
branchens bedste produktprogram.

SERVICE I SÆRKLASSE
Vi forstår vigtigheden af, at produkterne arbejder optimalt hele året rundt og
derfor har vi konstant fokus på vore servicefaciliteter og personale. Mangler du
hjælp, er vi i nærheden.

VELUDDANNET PERSONALE
Specialuddannede fagfolk beregner,
tegner og opbygger det endelige produkt
nøje efter kundernes ønsker så alle krav
til holdbarhed, styrke, sikkerhed og lovgivning er overholdt.
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Overfladebehandling
Optioner

Fra 5.500 mm udvendig (5.300 mm indvendig)
2.550 mm
1.300 mm høj i 4 mm Hardox
1.200 mm høj i 4 mm Hardox, pendel som lukker ned til lodret
1.200 mm høj i 4 mm Hardox dobbelt svingbar hel-side
1.000 mm høj i 4 mm Hardox tophængt
400 mm høj i Hardox og hydraulisk styret
5 mm Hardox 450
Stolper for gennemgående side, udsvingsgafler i top for svingbar sider
Godkendt 56 ton, godkendt for 7-akslet vogntog
Nopa lygteprofiler med originale lygter genmonteres
1 stk. 7-polet og Duomatic
Enkeltskærme i sort plast
Eloxeret aluminium fastmonteret i begge sider
Fastmonteret af RHS på kant
Nummi hårdforkromet tipcylinder med stopventil samt kraftig stopwire.
1 stk. 3-sektion ventilbatteri med reguleringshåndtag i førerhus
Olierør ført bagud i venstre side med olie kobling (uden retur rør)
Automatbagsmæk hydraulisk ekskl. kontakt i førerhus
Sandblæst og grundet
Pendel vandret. Pendelside i højre side. Blitzlamper. Rullepresenning. Værktøjskasse. Arbejdslamper. LED lygter. Sunfab Hydraulikpumpe. Kontakt os for specifikke
kundeønsker.

Ovenstående er vejledende. Billeder/tegninger kan være vist med ekstra udstyr. Ret til ændringer uden forgående varsel forbeholdes.
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SPECIFIKATIONER
Længde
Bredde
Forsmæk
Venstre side
Højre side
Bagsmæk
Automatbagsmæk
Bund
Stolper, højre side
Trækbjælke & Træk
Bagende
El- og luftkobling
Skærme
Cyklistværn
Kofanger
Hydraulik

