Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1Z_01 Long
Zabezpečovací signalizační přívěs slouží k označování pracovního místa na
dálnicích a rychlostních komunikacích a pro převoz dopravních značek,
podstavců nebo malé mechanizace. Signalizační vozík s výstražnou šipkou
je označován jako Dopravní zařízení Z7 - Pojízdná uzavírková tabule typ I,
výstražný vozík nebo signalizační šipka.
Varianta se zvedacím spodním čelem ZSP-10.1Z Long.
tuhý jednonápravový přívěs s nájezdovou a ruční brzdou, žárově
zinkovaný
výškově nastavitelná oj s vyměnitelným spojovacím zařízením pro kouli
ø50mm a jako příslušenství pro čep DIN ø40mm nebo ø50mm
plnohodnotné rezervní kolo
dvě opěrné nohy pro bezpečné odstavení přívěsu
LED osvětlení přívěsu se zástrčkou 13-pin umožňuje připojit
k tažnému vozidlu s palubním napětím 12V i 24V
ložná plocha z vodostálé protiskluzové překližky s 350mm vysokými
pevnými bočnicemi
uzamykatelná akubedna s víkem z hliníkového plechu (ŠxVxD)
1660x350x400mm pro jeden až dva akumulátory do kapacity
12V/230Ah
dobíjecí zásuvka na boku akubedny a dobíjecí kabel 5m se zástrčkou

retroreflexní dvoudílný štít (ŠxV) 2200x3600mm, šířka červenobílých
pruhů 500mm (třída RA2) se značkou C4 ø1500mm (třída RA2)
s průhledovými okny pro zvýšení bezpečnosti pracovníků a motoricky
otočnou šipkou
horní část štítu je sklopná pomocí zvedací tyče a plynových vzpěr,
jištěna proti zatížení větrem při zvednutém štítu
spodní čelo štítu je zvedací s pomocí plynových vzpěr, průjezdná šířka
1620mm, průjezdná výška 1760mm

MOŽNÉ PROVEDENÍ PŘÍVĚSU
dopravní značky je možné přizpůsobit národním předpisům

ZVEDACÍ SPODNÍ ČELO USNADŇUJE
NAKLÁDÁNÍ PŘÍVĚSU

napájení pomocí palivových článků
celková hmotnost brzděného přívěsu může být 1000kg až 1600kg
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Celková hmotnost

1300kg

Hmotnost přívěsu

776kg

Užitečná hmotnost

524kg

Celková délka

5460mm

Celková šířka

2200mm

Přepravní výška

2680mm

Provozní výška

3990mm

Ložná plocha (ŠxD)

1670x2985mm

PRODUKTY
Kód produktu

Název produktu

Množství

1-010-000500

Zabezpečovací signalizační přívěs ZSP-10.1Z_01
Long

1 ks

Kód produktu

Název produktu

Množství

1-015-005025

NZSP-10_01 Světelná šipka SŠ25-L LED

1 ks

1-015-010000

Bezdrátové dálkové ovládání SŠ25-1_01 RADIO

1 ks

1-015-200010

NZSP-10_01 Motorové zvedání štítu MZŠ 12V

1 ks

2-890-010020

Akumulátor 12V/180Ah

1 ks

2-895-092250

ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/25A

1 ks

1-015-270910

ZSP-10_01 Sada pro druhý akumulátor

1 ks

2-895-092300

ZSP_01 Nabíječ akumulátorů 12V/30A

1 ks

2-895-101120

Redukce zásuvky 7 na 13 pólů 12V

1 ks

3-580-10000200

Držák dálkového ovládání TAS-100

1 ks

1-015-280020

Nájezdová rampa NR-ZSP-10

1 ks

1-015-281010

Naviják s držákem k ZSP-10

1 ks

1-040-300120

Kontejner pro dopravní značky KDZ-12

1 ks

1-040-300130

Kontejner pro směrovací desky KSD-60

1 ks

4-300-13002100

Závěs oko D40 3000kg

1 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ

www.hit-hofman.cz
HIT HOFMAN, s.r.o.

Pražská 333

Copyright © 2020 HIT HOFMAN, s.r.o.

CZ-252 44 Psáry

Tel: +420 241029960

E-m ail: hit@hit-hofm an.cz
29.2.2020

2/3

4-300-13002200

Závěs oko D50 3000kg

1 ks
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