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agroliner-

Dolly-aanhanger met enkele middenas

Type: EAD14

14 ton toegelaten totaalgewicht

Standaarduitvoering:
Banden:
Assen:

2 x 425/65R22.5, loopvlak-vernieuwd in fabriek, op velgen met 0 offset (ET-waarde), 80 km/uur toelating
GIGANT-kegellageras 10,0 ton asbelasting bij 60 km/uur (techn. toegestaan tot 105 km/uur) met
compact lager, zonder ABS en AGS, spoorbreedte 2040 mm, wielrem 420 x 180mm
Veren:
10 ton GIGANT-luchtvering zonder hef-/daalfunctie
Trekwerk:
star trekwerk met trekoog met ronde schacht, Scharmüller type K80, 4 ton statische belasting tot
40 km/uur (2 ton boven 40 km/uur), dubbelwerkende hydraulische steunvoet met afsluitblok
Gelaste dubbel-T-constructie, met gebruik van gewichtsgeoptimaliseerd, zeer sterk fijnkorrelig staal
Chassisframe:
Opleggerkoppeling: vaste opleggerkoppeling, fabrikant JOST met handmatige verstelling door schroeven,
constructiehoogte 185 mm excl. montageplaat 40 mm
Remsysteem:
bedrijfsremsysteem met twee leidingen met automatische lastafhankelijke remkrachtregeling (ALB),
2 x membraanremcilinder , automatische parkeerrem (veerreservoir)
Elektrisch systeem: 12 Volt lichtsysteem conform StVZO (Duitse wegenverkeerswet) met 7-polige verbindingskabel,
driehoekige reflectoren en gele zijreflectoren, 3-kamerlichten (rubberen lagers),
kentekenplaatverlichting, positieverlichting
Accessoires:
2 x wielblok met houder, kunststof spatborden (kwartcirkel), licht- en luchtaansluitingen voor
aan te hangen voertuig, kantelbare slangengeleider voor alle toevoerleidingen
Info: Er zijn standaard geen stroomtoevoerleidingen opgenomen in de standaarduitvoering.
Lakwerk:
voertuig gestraald, gebeitst, ontvet en aanvullend gefosfateerd,
kathodische dompelgronding (KTL), toplaag chassis door poedercoating,
Chassis:
RAL 9011 grafietzwart
Technische
gegevens:
Toegelaten totaalgewicht:
14.000 kg (tot 40 km/uur)
Leeggewicht:
ca. 1750 kg (afhankelijk van uitvoering)
Verticale belasting:
4000 kg (tot 40 km/uur, > 40 km/uur = 2000 kg)
Maat:
ca. 4.430 mm L x 2.500 mm B
Opleggerhoogte:
ca. 1.280 mm (met standaard banden)
Mogelijke opleggerlengtes:
tot ca. 12.000 mm opleggerlengte (afhankelijk van trekker,
bij opleggerdoordraaimaat > 1800 mm moet opleggerplaat worden
versteld, let op totale treklengte)
(technische wijzigingen voorbehouden, standaard mogen voertuigen van dit voertuigtype alleen achter land- en bosbouwtrekkers
worden meegenomen, anders moet een speciale voertuiguitrusting worden geselecteerd; advies vereist)

P-EAD14.5

Basisprijs a g r o l i n e r Type: EAD14
Extra uitrustingen tegen meerprijs:
F
CHASSIS
F 010U Eigen olietoevoer met aftakasaandrijving, hydraulische pomp 130 l/min (tot max. 200 bar),
hydraulische tank ca. 160 liter (verwijderbare oliehoeveelheid ca. 140 liter), aftakas, draadloze
F 018U zwenkarmen voor hydraulische leidingen die zijn gemonteerd vóór de opleggerplaat voor latere
opname van de hydraulische leidingen van de oplegger (bij niet-gebruik van F010U)
F 020U opleggerkoppeling met verschuifsysteem voor aanpassing van de statische belasting,
constructiehoogte ca. 220 mm, verschuifweg 660 mm, inclusief afstandsbediening voor
vergrendeling van de schuifplaat
F 181U kunststof spatbord uitgevoerd als halve cirkel i.p.v. 2 x kwart cirkel (normaal uitsluitend te
gebruiken bij tankopleggers, let op doorzwenkhoogte!)
F 186U Afdekking van aluminium ribbelplaat voor trekinrichting
F 196U Spatbescherming binnenin de kunststof spatborden (bij toelating > 60 km/uur verplicht)
F 410U E.B.S. Elektronisch remsysteem 24 Volt
F 468U Remsysteem met Duomatic-koppelingen
F 470U Extra 7-polige contactdoos 24 Volt
F 490U spanningsomvormer voor ABS/EBS-installatie van 12 naar 24 Volt (bij opleggers met EBS
absoluut vereist!)
F 494U 2-polige spanningsomvormer van 12 naar 24 Volt via 15-polige contactdoos (bij opleggers met
meerdere energieverbruikers naast F 495U vereist, bijv. mestopleggers, advies vereist, 3-polige
contactdoos 12 Volt vereist)
F 495U Spanningsomvormer voor lichtinstallatie van 12 naar 24 Volt via 15-polige contactdoos
F 496U Extra elektrische sturing voor bediening van werklampen van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F
010U of F 015U en F 495U mogelijk)
F 497U Extra elektrische sturing voor bediening van de liftas van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F F010U of
F 015U en F 495U mogelijk)
F 498U Extra elektrische sturing voor bediening van wegrijhulp van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F 010U
of F 015U en F 495U mogelijk)
F 499U Extra elektrische sturing voor bediening van een naloopas van de oplegger (uitsluitend i.c.m. F
010U of F 015U en F 495U mogelijk)
F 501U extra stroomtoevoer voor oplegger (continustroom, uitsluitend i.c.m. F 010U of F 015U en F 495U
mogelijk), 24 Volt op pin 9 van de 15-polige contactdoos
F 502U Externe besturing van de boordhydraulica op de EAD via afstandsbediening van de oplegger
(uitsluitend mogelijk met Kröger SAW32), 24 Volt van oplegger komend op pin 11 van de 15-polige
contactdoos (uitsluitend i.c.m. F 010U en F 495U)
F 505U verbindingskabel lichtinstallatie 24 Volt van 15-polig naar 15-polig met aan beide zijden een stekker
F 506U verbindingskabel lichtinstallatie 24 Volt van 15-polig naar 2 x 7-polig met aan beide zijden een
stekker
F 507U Verbindingskabel ABS/EBS met aan beide zijden een stekker
F 510U Zijmarkeringslampen (LED)
F 514U Contourmarkeringsfolie geel voor zijkanten en achterkant voertuig (voorgeschreven > 60 km/uur)
F 516U Positie- en kentekenplaatverlichting in LED-uitvoering
F 518U 3-kamerachterlichten, rechthoekig, LED-uitvoering
F 520U 5-kamerachterlichten met mist- en achteruitrijlampen (tweede 24 Volt aansluiting, 7-polig vereist)
F 521U 2 x LED-achteruitrijschijnwerpers op achterzijde voertuig (3-polige stekkerdoos 12 Volt vereist)
F 526U Beschermroosters voor achterlichten - schroefbaar (in Duitsland niet toegelaten op de openbare
weg)
F 535U Hydraulische koppelingen 1 inch fabrikant EDBRO i.p.v. standaard koppelingen (uitsluitend i.c.m.
F 010U of F 015U)
F 540U Extra lekolieleiding NW 13 als slang met snelkoppeling, parallel aan de retourleiding gelegd
F 655U GIGANT-assen 9,0 ton (105 km/uur), 2040 mm spoorbreedte, uitgerust met ABS, wielrem 420 x
180 mm uitsluitend toegestaan tot banden 445/65R22.5)
F 715U Hef-/daalfunctie voor luchtvering (handmatige bediening)
F 954U Brede hoek-cardanas i.p.v. standaard cardanas
Info: Normaal zijn er in de standaarduitvoering geen stroomtoevoerleidingen van het trekkende voertuig
naar de oplegger opgenomen (zie uitrustingen F 505U, 506U, F 507U)!

P-EAD14.5
R
WIELEN
R 200U Banden "nieuw" 385/65R22.5 (105 km/uur) fabrikant ATHOS HG 2144 (EU Tire Label C, B, 73)
draagvermogen 5000 kg per wiel bij 9,3 bar
R 220U banden "nieuw" 425/65R22.5 (105 km/uur)
R 240U banden "nieuw" 445/65R22.5 (105 km/uur) (opleggerhoogte ca. + 25 mm)
R 243U banden ''nieuw'' 500/60R22.5 NOKIAN Country King (40 km/uur) (opleggerhoogte ca. + 60 mm)
R 246U banden "nieuw" 560/60R22.5 BKT FLOTATION RADIAL, profiel FL 693 M (70 km/uur)
(opleggerhoogte ca. + 60 mm), velgen met indrukdiepte ET + 30 mm, d.w.z. spoor wordt smaller
R 259U banden "nieuw" 560/60R22.5 NOKIAN Country King (65 km/uur) 161D met versterkte velgen
20.00 (draagvermogen bij 1,5 bar 10 km/uur = 5000 kg) (opleggerhoogte ca.+ 60 mm)

L
LAKWERK
L 100U Speciale lak chassis conform RAL-kleur

D
T 150U
T 200U
T 300U

RAPPORT/OVERDRACHT
Rapport voor 40 km/uur toelating
Rapport voor 60 km/uur toelating (max. 2 ton verticale belasting toegelaten)
Rapport voor 150 km/uur toelating (uitsluitend i.c.m. F 196U, F 410U, F 510U, F 514U, F 520U, F
655U, R 200U of R 220U of R 240U/totale buitenbreedte mag niet groter zijn dan 2550 mm)
T 900U Transportkostenbijdrage postcodes 0-4 (Duitsland)
T 910U Transportkostenbijdrage postcodes 5-9 (Duitsland)
Alle prijzen zijn exclusief BTW
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