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HookLoada Sąvoka
Lankstus ir potencialus
Važiuokite lauku šalia kombaino, kad darbas nesustotų
Važiuokite keliais ir bekele, lanksčiai, naudojant mažiau sąnaudų
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Mažiau kuro sąnaudų
Mažiau kuro sąnaudų ir su tuo susijusių
išlaidų ir nauda aplinkai

03

Trumpesni darbo ciklai
Į ant žemės nukrautus konteinerius galima greičiau
ir saugiau pakrauti krovinius ir įrengimus

05

Mažiau išlaidų, susijusiu su darbu
Mažiau darbo valandų, kai transportuojami jau pakrauti konteineriai
Nereikia laukti kol pakraus, taip pagerinamas našumas ir efektyvumas
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Mažesnis kapitalo poreikis
Viena kablio priekaba su konteineriais kainuoja mažiau nei keletas
skirtingų priekabų

02

Naudojama ištisus metus
Efektyvi įvairiose srityse ir sektoriuose
Daugiafunkcinė ir naudinga kiekvieną sezoną
04

Reikia mažiau traktorių
Mažesnis traktorių skaičius. Pagerintas efektyvumas
= sumažintas traktoriaus valandų skaičius ir nusidėvėjimas
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Mažiau išlaidų priežiūrai
Vienos kablio sistemos priekabos išlaikymas kainuoja
Mažiau nei keletas priekabų, kurioms reikia padangų, stabdžių ir t.t.
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Našumas + Greitis= Efektyvumas
Dar daugiau našumo ir greičio su Stronga
HookLoada.
Sunkios sudėtingos operacijos reikalauja
milžiniškos jėgos, o sumaniai pritaikytos jos
sumažina darbo laiką ir išlaidas. Didelio greičio
kablio priekaba padidina užsitraukimo ir
išvertimo jėgą, maksimuojant transportavimo
efektyvumą, sumažinant kuro, priežiūros ir darbo
sąnaudas.

Itin lengva. Ypač galinga.
Stronga ir toliau stengiasi sumažinti bendrą svorį,
padidinti stiprumą ir ilgaamžiškumą, gamyboje
naudodama Hardox ir Weldox stipriuosius plienus
ypatingai atsparumo reikalaujančiose kablio
priekabos vietose.
Hardox dėvėjimosi plokštės pasižymi dideliu
atsparumu ir ilgaamže eksploatacijos struktūra, o
visa tai užtikrina mažas išlaikymo išlaidas ir didelę
perpardavimo vertę.
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Žemos konstrukcijos stabilumas
Evoliucinis dizainas siūlo labai žemą važiuoklės
konstrukciją, sumažinant konteinerio užsitraukimo
kampą, kai reikia mažesnės galios, norint
užsitraukti konteinerius.
Žemas priekabos profilis sumažina gravitacijos
centro padėtį, kad būtų pasiektas dar geresnis
stabilumas, įspūdingas manevringumas ir
padidintas efektyvumas, nes šiuo atveju gali būti
naudojami didesni konteineriai.

Naujai apgalvotas krovinio kiekis
Misija yra pristatyti tokią kablio sistemos priekabą,
kuri būtų efektyvesnė nei iki šiol.
Remiantis revoliucine važiuokle, skirta konteinerio
ilgio optimizavimui, mes manome, kad imamės
teigiamų žingsnių, siekdami iš naujo apibrėžti
krovos pajėgumus. Ypač prailgintas kablio bokštas
leidžia pakrauti dar ilgesnius konteinerius.
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HookLoada Akcentai
01 Platus Weldox ir Hardox plokščių naudojimas didelės įtampos zonose padidina
naudingąją apkrovą, stiprumą ir ilgaamžiškumą.

02 Inžineriškai tobulas gaminys su rinkoje pirmaujančiomis savybėmis: išvertimo
kampu, kad optimizuoti medžiagų išpylimą ir aukščiausias krovimo galimybes.

03 Galinga teleskopinė krano technologija gaminama naudojant itin stiprius Hardox
450 polimerinius šliaužiklius patikimai kelti sunkiausius krovinius.

04 HookLoada priekabos užsitraukia dar ilgesnius konteinerius, kad galėtumėte
padidinti medžiagų transportavimo efektyvumą.

05 Konteinerių transportavime nėra jokių apribojimų, turint omenyje universalumą ir
lankstumą, kad galėtumėte važiuoti keliais ir bekelėmis.

06 Padidinkite sandėliavimo kiekius naudodami pakrautus konteinerius kaip laikiną
daugelio medžiagų saugojimo talpą.
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APSVARSTYKITE IŠ NAUJO
TRANSPORTO EFEKTYVUMĄ

STRONGA

Ilgaamžės Nokian ar Michelin radialinės padangos su mažu dirvožemio spaudimu 07
ir puikiomis savaiminio išsivalymo savybėmis.

Ypač mažas rolikų aukštis, užtikrinantis maksimalų stabilumą ir saugumą, kai 08
išverčiate ir pakraunate krovinį.

Patobulinta važiavimo kontrolė ir komfortas, važiuojant nelygiomis vietovėmis su 09
stabilia, veiksminga ir optimizuota ašių ir pakabos konfigūracija.

Linginio grąžulo konstrukcija ir puikus svorio pasiskirstymas užtikrina sklandų 10
važiavimą, komfortą, sumažinant smūgines apkrovas traktoriui.

Ekonomiškas, itin lengvas ir gerai išbandytas dizainas pasižymi ilgaamžiškumu ir 11
tvirtumu. Sutaupykite pinigų su Stronga.

Geriausia komponentų kokybė padidina tarnavimo laiką, optimizuoja našumą ir 12
sumažina aptarnavimo ir priežiūros išlaidas.
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MODELIS

HL014

HL140

HL180

HL210

HL250

HL260

HL300

Svoris

Ca. 3000kg

Ca. 4000kg

Ca. 4500kg

Ca. 5500kg

Ca. 6900kg

Ca. 7200kg

Ca. 8000kg

Maksimali apkrova

14000kg

14000kg

18000kg

21000kg

25000kg

26000kg

30000kg

Apkrova ant grąžulo

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

3500 (4000kg)

Kablio aukštis

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

Kablio bokštas

Atlenkiamas

Atlenkiamas

Teleskopinis

Teleskopinis

Teleskopinis

Teleskopinis

Teleskopinis

Kablio teleskopo ilgis

-

-

1100mm

1200mm

1200mm

1200mm

1500mm

Važiuoklės našumas

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

PNR

Pagrindiniai cilindrai

1 vnt.

2 vnt.

2 vnt.

2 vnt.

2 vnt.

2 vnt.

2 vnt.

Tepalo poreikis

12,5 Litrai

18 Litrai

20 Litrai

25,5 Litrai

Uždara sistema

Uždara sistema

Uždara sistema

Minimali traktoriaus galia

80kW (110HP)

80kW (110HP)

102kW (140HP)

102kW (140HP)

135kW (180HP)

140kW (190HP)

150kW (200HP)

Reikalingas hidraulinis slėgis

200 bar

200 bar

200 bar

200 bar

270 bar

270 bar

270 bar

Bendras ilgis

6420mm

6430mm

7580mm

7810mm

7810mm

8780mm

9295mm

Maksimalus plotis

2550mm

2550mm

2550mm

2550mm

2550mm

2550mm

2550mm

Standartinės padangos

560/45 R22,5

560/45 R22,5

560/45 R22,5

560/60 R22,5

560/60 R22,5

560/60 R22,5

560/60 R22,5

Jungtys į traktorių

3 dvigubo veikimo

3 dvigubo veikimo

3 dvigubo veikimo

3 dvigubo veikimo

-

-

-

Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų.
Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės.
PNR = Priklauso nuo rinkos.
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STIPRI
STABILI & KOMPAKTIŠKA
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HookLoada HL014
Kompaktiška ir Manevringa
Pakankamai tvirta priekaba nuolatiniam darbui, pakankamai kompaktiška ir tvirta mažiems ūkiams, lengvai įveikia staigius posūkius.
HookLoada HL014 pasižymi visu reikalingu universalumu ir patikimumu. HookLoada HL014 tinka 80-140HP traktoriams. 4500mm
optimalaus ilgio kabliu užtraukiami konteineriai gali būti išverčiami lygio 56° kampu, išpilant aukštas krūvas krovinio.
Stronga turi didelę patirtį gaminant novatoriškiausias, puikaus dizaino ir modernias dviejų ir trijų ašių kablio priekabas rinkoje. HookLoada
HL014 dabar jau ir standarte gaminama su klientams patrauklia pilnai automatine užrakinimo sistema, kad būtų užtikrintas saugumas
išverčiant krovinį ir nukraunant konteinerį ant žemės. Rinkoje pirmaujanti 14 tonų kablio sistemos priekaba pasižymi įvairiapusiškais
transportavimo sprendimais dirbant su skirtingais kroviniais ir įvairiuose sektoriuose.

HookLoada HL014 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su
standartinais ratais – 930mm.
Ÿ Žemas konteinerio aukštis
Ÿ Puikus stabilumas

Puikus išvertimo kampas – 56°.
Ÿ Švarus medžiagų išpylimas
Ÿ Puiki galimybė išversti aukštas
krūvas

Konteinerio ilgis – 4350 – 4700mm.
Optimalus konteinerio ilgis –
4500mm.
Ÿ Praktiškas konteinerio ilgis

Ilgis nuo bokšto iki roliko –
4150mm.
Ÿ Kompaktiškiausia dviejų ašių
kablio priekaba
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HookLoada HL014 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 410×120
stabdžiai, 110×110 kvadratinis
balkis.

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė linginė
Ÿ Parabolinė

Fiksuotas grąžulas.

Stabdžių tipai:
Ÿ Oriniai stabdžiai visiems ratams
(be Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai visiems
ratams

Atlenkiamas bokštas su hidrauliniu
cilindru.

Pilnai automatinė rėmo užrakinimo
sistema.

560/45 R22,5 152 D Nokian Country
King TL. Apkrova ant rato:
4840kg @ 40km/h
3550kg @ 65km/h

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja
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HookLoada HL014 - Papildomi priedai

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.

STR-304
Load Sensing oriniams stabdžiams.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

STR-701
Hidrauliniai konteinerio užraktai.*

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimu.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairių dyžių.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai, priekyje ir gale.

STR-900
Pilno ilgio ypač lengvi aliuminiai
purvasaugiai.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL014 - Papildoma specifikacija

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED darbinės
lempos kablio priekabos gale.

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinių stabdžių jungtys gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

www.stronga.com
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HookLoada HL014 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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KOMPAKTIŠKAS
& IŠBANDYTAS
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HookLoada HL140
Tvirta, Atspari & Kompaktiška
HookLoada HL140 yra tvirta, kompaktiška ir gerai išbandyta daugelyje pramonės šakų, įskaitant žemės ūkį, energetiką, miškininkystę,
perdirbimą ir statybą. HookLoada HL140 tinka traktoriams nuo 80-140 HP. Konteineriai optimalaus ilgio 5500mm gali būti vežami dideliu
greičiu, didinant efektyvumą ir produktyvumą.
HookLoada HL140 modelis yra idealus sprendimas klientams, kuriems reikia kablio sistemos priekabos su puikiu manevringumu, įspūdingu
patikimumu ir vidutiniu našumu. Su HL140 kablio priekaba galima geriau valdyti eksploatacines išlaidas, mažinant degalų sąnaudas,
techninės priežiūros išlaidas ir darbo poreikį kiekvienai tonai pervežtos medžiagos. Tapkite inovatoriumi. Pirmaukite su Stronga kablio
priekabos sprendimais.

HookLoada HL140 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su
standartiniais ratais – 1095mm.
Ÿ Geras stabilumas
Ÿ Žemas pakrovimo aukštis

Geras išvertimo kampas – 48°.
Ÿ Du galingi išvertimo cilindrai
Ÿ Galima išversti aukštas krūvas
krovinio

Konteinerio ilgis – 4800 – 5900mm.
Optimalus ilgis – 5500mm.
Ÿ Kompaktiškas konteineris
Ÿ Geras matomumas pakrovimui

Ilgis nuo bokšto iki roliko gale –
4270mm.
Ÿ Kompaktiškas ir manevringas
Ÿ Mažesnis spindulys apsisukant

19

HookLoada HL140 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 406×120
stabdžiai, 110×110 kvadratinis
balkis.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
Ÿ Linginis grąžulas
Ÿ Guminis amortizuojantis
grąžulas

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/45 R22,5 Nokian Country King
TL radialinės padangos. 10 skylių
sunkiasvorės padangos.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL140 - Standartinė specifikacija

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL140 - Papildoma specifikacija

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-307
Automatinės terkšlės.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.
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HookLoada HL140 - Papildoma specifikacija

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.
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STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.
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STRONGA

HookLoada HL140 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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POPULIARIAUSIAS MODELIS
PUIKUS TRANSPORTAVIMAS SU KABLIO SISTEMA
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HookLoada HL180
Kablio Sistemos Prekinio Ženklo Simbolis
Populiariausias būdas susipažinti su intermodaliniu HookLoada pasauliu. Stronga 18 tonų HookLoada priekaba užtikrina patikimumą,
ilgaamžiškumą ir našumą, kaip niekas kitas rinkoje. Apgalvota ir pranašesnė 18 tonų kablio sistemos priekaba rinkoje yra stipresnė,
lengvesnė ir žemesnės konstrukcijos; turinti didesnę naudingąją apkrovą dideliems greičiams.
Paprastai klientai išplečia šios universalios kablio sistemos priekabos naudojimą, užimant įvairius sektorius:
Ÿ Transportavimas žemės ūkyje ir sandėliavimas
Ÿ Transportavimas atliekų pramonėje ir perdirbimas
Ÿ Statybos, karjerų kasybos darbams ir daug daugiau…

HookLoada HL180 - Pagrindiniai privalumai

Ypač žemas rolikų aukštis su
standartiniais ratais – 1100mm.
Ÿ Stabilus kampuotas profilis
Ÿ Mažas pakrovimo kampas

Puikus išvertimo kampas – 52°.
Ÿ Galimybė išpilti aukštas krūvas
Ÿ Švarus įvairių medžiagų
išvertimas

Konteinerio ilgis – 4850 – 6700mm.
Optimalus ilgis – 6500mm.
Ÿ Tinka pagrindinei standartinių
konteinerių rinkai

Ilgis nuo bokšto iki rolikų –
5320mm.
Ÿ Kompaktiškas, bet pasižymi geru
pajėgumu
Ÿ Sutampa su ISO pasauliu
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HookLoada HL180 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys, 410×120
stabdžiai, 120×120 kvadratinis
balkis. 10 smeigių.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
Ÿ Linginis grąžulas
Ÿ Guminis amortizuojantis
grąžulas

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/45 R22,5 Nokian Country King
TL radialinės padangos. 10 smeigių
sunkių apkrovų padangos.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL180 - Standartinė specifikacija

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-210
BPW didelio greočio komercinės
ašys, 410×180 stabdžiai, 150×150 –
16mm kvadratinis balkis, 10
smeigių.

STR-211
BPW automatinio centravimo laisvai
vairuojam galinė ašis, 420×180
stabdžiai, 150×150 – 16mm
kvadratinis balkis, 2150mm tarpvėžis

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei
važiuoklei.
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HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.

STR-406
24t parabolinė važiuoklė, 1810mm
atstumas tarp ašių.

STR-407
32t parabolinė važiuoklė, 1810mm
atstumas tarp ašių.

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio
reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam
ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam
lygio reguliavimui ir didesniam
komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-704
Nepriklausoma hidraulinė sistema
su kardanu. Skirstytuvo funkcijos
valdomos su distanciniu pultu.

STR-705
Dvi hidraulinės žarnos į traktoriaus
hidraulinę sistemą, su skirstytuvu,
valdoma distanciniu pultu.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

* AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409
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HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu
priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu ant
kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir
nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir
padangų dydžiai. Susisiekite su
mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo, 80mm diametro.
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HookLoada HL180 - Papildoma specifikacija

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo. 50mm diametro
ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

STR-214
CommandSteer™ - valdymas iš
kabinos - puikus manevringumas
atbuline eiga ir laisvas vairavimas
važiuojant į priekį.

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams
gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.
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HookLoada HL180 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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HookLoada HL210
Galingas Darbinis Arklys
Didelio pajėgumo darbinis arklys su 17% daugiau naudingos apkrovos, palyginti su HL180 modeliu. Universalioji Premium klasės
HookLoada priekaba su 21 tonos užsitraukimo ir išvertimo galia. 3 tonimis daugiau našumo nei HL180, ir tik už nedidelę papildomą
investiciją, kuri atneš didžiulį pelną ir daugiau transportavimo produktyvumo.
Didelis darbo ciklas. Didelio greičio specifikacija. Aukštos kokybės projektavimas ir gamyba. HL210 yra pasaulyje pripažintas dviejų ašių
modelis kablio sistemos priekabų transporte, dėka įvertinto našumo, puikaus patikimumo ir neišmatuojamos galios. 21 tonos naudotojai
gauna pelną iš ilgaamžiško patikimumo dirbant, mažų naudojimosi išlaidų ir aukštos perpardavimo vertės. Dauguma šiuolaikinių tandemų
ašių pakabos rinkoje yra stipresnės, lengvesnės konstrukcijos ir turi galimybę transportuoti ilgesnius ir didesnius konteinerius.

HookLoada HL210 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su
standartiniais ratais – 1175mm.
Ÿ Žemiausias pakrovimo aukštis 21
tonos našumo priekabai

Puikus išvertimo kampas – 52°.
Ÿ Išpila aukštas vietą taupančias
krūvas
Ÿ Švarus lipnių medžiagų išpylimas

Konteinerio ilgi – 4900 - 7100mm.
Optimalus ilgis - 6650mm.
Ÿ Ypač ilga
Ÿ Ypač didelė talpa

Ilgis nuo bokšto iki roliko –
5620mm.
Ÿ Tinka ilgesniems konteineriams
Ÿ Našumo optimizavimas
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HookLoada HL210 - Standartinė specifikacija

BPW komercinės ašys 420×180
stabdžiai, 150×150 kvadratinis
balkis. 10 smeigių.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Galimi grąžulo tipai:
Ÿ Linginis grąžulas
Ÿ Guminis amortizuojantis
grąžulas

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex
radialinės padangos. 10 skylių
didelių apkrovų ratai.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL210 - Standartinė specifikacija

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Kabelio tipo rankinis stabdys.

HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-211
STR-302
BPW automatinio centravimo laisvai Load Sensing hidrauliniams
vairuojam galinė ašis, 420×180
stabdžiams.
stabdžiai, 150×150 – 16mm
kvadratinis balkis, 2150mm tarpvėžis.

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei
važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.
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HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-406
24t parabolinė važiuoklė, 1810mm
atstumas tarp ašių.

STR-407
32t parabolinė važiuoklė, 1810mm
atstumas tarp ašių.

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio
reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam
ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam
lygio reguliavimui ir didesniam
komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-704
Nepriklausoma hidraulinė sistema
su kardanu. Skirstytuvo funkcijos
valdomos su distanciniu pultu.

STR-705
Dvi hidraulinės žarnos į traktoriaus
hidraulinę sistemą, su skirstytuvu,
valdoma distanciniu pultu.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu
priekabos gale.

* AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409
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HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu ant
kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir
nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos ir
padangų dydžiai. Susisiekite su
mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo. 50mm diametro
ąsa.
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HookLoada HL210 - Papildoma specifikacija

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

STR-214
CommandSteer™ - valdymas iš
kabinos - puikus manevringumas
atbuline eiga ir laisvas vairavimas
važiuojant į priekį.

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams
gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

www.stronga.com

STRONGA

HookLoada HL210 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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HookLoada HL250
Didelio Pajėgumo Transportavimo ir Sandėliavimo Sistema
Didelės galios 25 tonų priekaba užtikrina stulbinamą lankstumą ir didžiulį efektyvumą didelės talpos transportavimui. Beveik 20% daugiau
naudingos apkrovos nei dviejų ašių HL210 modelis. Kompaktiška trijų ašių kablio priekaba, užtikrinanti mažą eksploatavimo ir maksimalų
veikimo laiką. Tai yra dalykai, kuriuos mūsų klientai labiausiai vertina, ir visi jie yra įtvirtinti naujausioje HL250 priekaboje.
Ÿ 20% didesne naudingąja apkrova, kai priekaba pagaminta naudojant aukšto atsparumo plienus išlaikant mažą priekabos svorį.
Ÿ Mažiau darbo valandų kiekvienam transportuojamam medžiagų m³.
Ÿ Mažiau kuro ir išlaidų kiekvienam transporttuojamam medžiagų m³.
Ÿ Potencialus lankstumas. Universali, modulinė ir visur pritaikoma HookLoada.

HookLoada HL250 - Pagrindiniai privalumai

Rolikų aukštis su standartinėmis
padangomis – 1175mm.
Ÿ Skirtingas aukštis su orine arba
hidrauline važiuokle

Puikus išvertimo kampas – 52°.
Ÿ Galingas krovinio išvertimas,
mažas tepalo poreikis
Ÿ Stabilūs ir saugūs išvertimo ciklai

Konteinerio ilgis – 4900 - 6900mm*
(*3500kg apkrova ant grąžulo su
6200mm konteineriu).
Ÿ Centras reguliuojamas
teleskpiniu kablio bokštu

Ilgis nuo bokšto iki roliko –
5620mm.
Ÿ Kompaktiškiausia trijų ašių
priekaba
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HookLoada HL250 - Standartinė specifikacija

BPW laisvai vairuojamos priekinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

BPW laisvai vairuojamos galinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex
radialinės padangos. 10 skylių
didelių apkrovų ratai.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL250 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema
su kardanu. Skirstytuvo funkcijos
valdomos su distanciniu pultu.

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei
važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.

HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos
- puikus manevringumas atbuline
eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į
priekį. Tik ant galinės ašies.

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.
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HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine
arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas
didesniam komfortui prie didelių
greičių.

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio
reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam
ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam
lygio reguliavimui ir didesniam
komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu
priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.

* AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409
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HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu ant
kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir
nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos
ir padangų dydžiai. Susisiekite su
mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo. 50mm diametro
ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.
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HookLoada HL250 - Papildoma specifikacija

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams
gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų
cilindrų, padidina išvertimo ir
nukrovimo ciklo galią, nebėra
būtinybės kardanui, siurbliui ir
tepalo bakui.
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HookLoada HL250 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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HookLoada HL260
Laikas Atrasti Didžiausią Efektyvumą
Ypač ilga trijų ašių HookLoada pagaminta maksimliam 26 tonų kablio našumo potencialui – beveik 25% daugiau naudingosios talpos nei dviejų ašių modelio
HL210. Pagaukite savo sėkmę – dabar pats laikas atrasti didžiausią efektyvumą kablio sistemos priekabų transporte. Su milžiniška 26 tonų apkrova ant kablio ši
priekaba nustato naujus produktyvumo ir našumo standartus, taip sudarydama galimybes ženkliai sutaupyti:
Ÿ Mažiau kuro sąnaudų. Darbas su 7500mm ilgio konteineriais, kurie transportuoja ypač didelius kiekius. Mažiau transportavimo ciklų tam tikram medžiagų

kiekiui. Moderniai sukonstruota važiuoklė, pakaba ir ratai reiškia mažiau pasipriešinimo keliui, mažiau jėgos ir kuro sąnaudų.
Ÿ Milžiniška krovinio talpa. Mažiau darbo laiko kiekvienai pervežtai tonai, kas pagerina darbo efektyvumą ir produktyvumą su esamais resursais.
Ÿ Mažiau priežiūros ir serviso išlaidų. Uždirbkite dar daugiau su didele kablio sistemos priekaba, kuri reikalauja mažiau išlaidų, nei keletas traktorių ir priekabų
su padangomis, stabdžiais, pakabomis ir t.t.

HookLoada HL260 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su
standartiniais ratais – 1250mm.
Ÿ Žemesnis užsitraukimo kampas
su ilgesniais konteineriais

Puikus kablio priekabos išvertimo
kampas – 50°.
Ÿ Gali išversti ilgesnius
konteinerius

Konteinerio ilgis – 5400 – 7500mm.
Optimalus konteinerio ilgis –
7000mm.
Ÿ Didelė talpa

Ilgis nuo kablio bokšto iki roliko –
6100mm.
Ÿ Rimtoms modernioms
operacijoms
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HookLoada HL260 - Standartinė specifikacija

BPW laisvai vairuojamos priekinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

BPW laisvai vairuojamos galinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex
radialinės padangos. 10 skylių
didelių apkrovų ratai.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL260 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema
su kardanu. Skirstytuvo funkcijos
valdomos su distanciniu pultu.

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei
važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.

HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos
- puikus manevringumas atbuline
eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į
priekį. Tik ant galinės ašies.

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.
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HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine
arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas
didesniam komfortui prie didelių
greičių.

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio
reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam
ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam
lygio reguliavimui ir didesniam
komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu
priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.

* AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409
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HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu ant
kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir
nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos
ir padangų dydžiai. Susisiekite su
mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo. 50mm diametro
ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.
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HookLoada HL260 - Papildoma specifikacija

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams
gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų
cilindrų, padidina išvertimo ir
nukrovimo ciklo galią, nebėra
būtinybės kardanui, siurbliui ir
tepalo bakui.

www.stronga.com

STRONGA

HookLoada HL260 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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DAUGIAU NAŠUMO
SĖKMEI PASIEKTI
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HookLoada HL300
Galia, Kurios Jums Reikia
HL300 pasižymi nepralenkiama 30 tonų galia, našumu ir jėga – 20% daugiau negu HL250 trijų ašių. Mega transportavimo pajėgumas
keliuose ir bekelėje, sumažinant degalų sąnaudas, sutaupant pinigų, tuo pačiu padidinant efektyvumą. Šiuolaikinės didelės apimties įmonės
vis dažniau naudojasi šiomis didžiulėmis priekabomis, turinčiomis didelę paklausią 30 tonų keliamąją galią. Šiuolaikinių ūkių ir statybų
projektų poreikiai auga, todėl Jūsų veikla dar svarbesnė nei bet kada anksčiau. Sužinokite, kokie pagrindiniai HL300 modelio privalumai:
Ÿ Ypač pajėgi. Efektyviausia didelio našumo kablio sistemos įranga prieinama rinkoje – galima transportuoti 20% daugiau, negu HL250.
Ÿ Transportavimui & sandėliavimui. Galima naudoti didelio tūrio konteinerius kaip saugyklą, kad kombainai galėtų veikti visu pajėgumu.
Ÿ Potencialus lankstumas. Laikui bėgant sukaupti didelius talpas konteinerius ir taip paskirstyti pradinės investicijos išlaidas.

HookLoada HL300 - Pagrindiniai privalumai

Žemas rolikų aukštis su
standartinėmis padangomis –
1250mm.
Ÿ Žemiausia 30 tonų kablio
sistemos priekaba rinkoje

Puikus kablio sistemos priekabos
išvertimo kampas – 50°.
Ÿ Galimybė išversti dideles krūvas
Ÿ Didžiulės sandėliavimo
galimybėsheaps

Konteinerio ilgis – 5900 - 8300mm.
Ilgis nuo bokšto iki roliko –
Optimalus ilgis – 7500mm.
6940mm.
Ÿ Didesnis ilgis reiškia daugiau talpos
Ÿ Idealu moderniems didelio
Ÿ 20% daugiau naudingos apkrovos
greičio traktoriams
negu HL250
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HookLoada HL300 - Standartinė specifikacija

BPW laisvai vairuojamos priekinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

BPW laisvai vairuojamos galinė
ašys. 420×180 stabdžiai, 150×150
kvadratinis balkis, 10 smeigių,
2150mm tarpvėžis.

Galimi važiuoklių tipai:
Ÿ Daugialakštė važiuoklė
Ÿ Parabolinė važiuoklė

Guminis amortizuojantis grąžulas.

Galimi stabdžiai:
Ÿ Oriniai stabdžiai ant visų ratų (be
Load Sensing vožtuvo)
Ÿ Hidrauliniai stabdžiai ant visų
ratų

560/60 R22,5 Michelin Ultraflex
radialinės padangos. 10 skylių
didelių apkrovų ratai.

Hidraulinis konteinerio užraktas.*

Hidrauliniai galinės ašies
stabilizatoriai.

3 pozicijų plokštė prisukamai kilpai.

Privirinta STR tipo 50mm skersmens
kilpa.

* Konteinerio užrakto konstrukcija skiriasi pagal rinkas
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HookLoada HL300 - Standartinė specifikacija

Kabelio tipo rankinis stabdys.

Nepriklausoma hidraulinė sistema
su kardanu. Skirstytuvo funkcijos
valdomos su distanciniu pultu.

Nuimamas bamperis gale.

12V apšvietimo sistema. Ypač
ryškus LED apšvietimas.

Atraminių kojų tipai:
Ÿ Rankinė sukama atraminė koja
Ÿ Rankinė teleskopinė atraminė koja
Ÿ Prikabinta bato tipo atraminė koja

STR-304
Load Sensing vožtuvas oriniams
stabdžiams.

STR-308
Load Sensing (LSV) hidraulinei
važiuoklei.

STR-305
Dvigubi oriniai ir hidrauliniai
stabdžiai.

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-214
CommandSteer™ valdymas iš kabinos
- puikus manevringumas atbuline
eiga ir laisvas vairavimas važiuojant į
priekį. Tik ant galinės ašies.

STR-302
Load Sensing hidrauliniams
stabdžiams.
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HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-411
Pakeliama ašis priekyje. Tik su orine
arba hidrauline važiuokle.

STR-501
Kelių pozicijų linginis grąžulas
didesniam komfortui prie didelių
greičių.

STR-409
Orinė važiuoklė su aukščio
reguliavimo vožtuvu.*

STR-410
Hidraulinė važiuoklė optimaliam
ašių važiavimui.

STR-508
Hidraulinis grąžulas paprastam
lygio reguliavimui ir didesniam
komfortui.

STR-707
Elektroninė vairavimo sistema (EPS).

STR-712
1500mm ilgesnis kablio bokštas.

STR-700
Papildomos hidraulinės jungtys su
perjungimu priekabos gale.

STR-723
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu
priekabos gale.

STR-710
Papildomos hidraulinės jungtys ant
kablio bokšto su perjungimo
vožtuvu.

* AirLoada™ jau yra standarte jei perkate STR-409

60

www.stronga.com

STRONGA

HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-724
Papildomos hidraulinės jungtys su
elektros perjungimo vožtuvu ant
kablio bokšto.

STR-713
QuickLoada™ greitas išvertimas ir
nukrovimas.

STR-1037
Dvi ypač ryškios LED reguliuojamos
darbinės lempos.

STR-900
Ypač lengvi aliuminio purvasaugiai
per visą ratų ilgį.

STR-903
Kieto plastiko ketvirtiniai
purvasaugiai priekyje ir gale.

STR-802
Galimos kitų gamintojų padangos
ir padangų dydžiai. Susisiekite su
mumis ir sužinokite daugiau.

STR-1001
Aliuminės šoninės apsaugos.

STR-505
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo, 80mm diametro.

STR-506
Privirinta sukinėjama kilpa,
Scharmüller tipo. 50mm diametro
ąsa.

STR-601
Hidraulinė atraminė koja.
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HookLoada HL300 - Papildoma specifikacija

STR-1002
Plokštė kilpai gale kitos priekabos
grąžulo prikabinimui.*

* Tik kai kuriose rinkose
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STR-1038
Hidraulinės jungtys stabdžiams
gale.

STR-1039
Jungtis apšvietimui 7 polių rozetė.

STR-1000
Užrakinama metalinė įrankių dėžė.
Įvairūs dydžiai.

STR-1005
PowerBoosta™ – pora sustiprintų
cilindrų, padidina išvertimo ir
nukrovimo ciklo galią, nebėra
būtinybės kardanui, siurbliui ir
tepalo bakui.
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HookLoada HL300 - Techniniai Duomenys
Visi svoriai ir matmenys priklauso nuo kablio priekabų specifikacijos ir regioninių įstatymų. Specifikacija, svoriai ir naudingoji apkrova gali skirtis dėl greito vilkimo modelių.
Kadangi mes nuolat tobuliname savo produktus, techniniai duomenys, masės ir matavimai pateikiami tik kaip pamatinės vertės. PNR = Priklauso nuo rinkos.
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JK BIURAS
Stronga Ltd, Ashendene Farm, White Stubbs Lane,
Bayford, Hertfordshire, SG13 8PZ, UK
Tel: +44 (0)1992 519000
El. paštas: info@stronga.co.uk

www.stronga.com
Stronga pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti aprašytų produktų specifikaciją ir
dizainą.

STRONGA

EUROPOS BIURAS
UAB Stronga, Šerkšnėnai km, Šerkšnėnai sen,
Mažeikiai raj, LT-89366, Lithuania
Tel: +370 443 42587
El. paštas: sales@stronga.lt

