
 
 

       Puspriekabė K100 su judančiomis grindimis 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

GABARITAI IR SVORIAI 
Sukabinimo taško aukštis ............................................................................ ..1150 mm 
Išorinis ilgis  ................................................................................................. 13670 mm 
Išorinis plotis ................................................................................................ ..2550 mm 
Bendras aukštis ........................................................................................... ..4000 mm 
Vidinis ilgis ................................................................................................... 13530 mm 
Vidinis plotis ................................................................................................. ..2480 mm 
Aukštis (priekyje) .......................................................................................... ..2680 mm 
Aukštis (gale) ............................................................................................... ..2790 mm 
Talpa ............................................................................................................ .....91,8 m3 
Sujungimo taško apkrova ............................................................................. ..15000 kg 
Galinių ašių apkrova .................................................................................... ..24000 kg 
Bendra apkrova............................................................................................ ..39000 kg 
Nuosavas svoris........................................................................................... ....7560 kg 

 
 
VAŽIUOKLĖ  

Plieninis pagalbinis rėmas (Domex plienas) 
Standartinė Knapen galinė apsauga nuo palindimo 
Knapen purvasargis po galine apsauga 
Aliumininės šoninės apsaugos nuo palindimo pagal EEC reikalavimus 
 

AŠYS 
9-tonų SAF CD ašys su diskiniais stabdžiais,ET-120 (430) 
Bazė 7 750 mm, Ašių bazė 1 310- 1 310 mm 
EBS-E pneumatinė pakaba 
R.S.S. sistema 
 

PADANGOS IR RATAI 
6 vnt padangų Goodyear 385/65*R22,5 RHT 
6 vnt plieniniai ratlankiai 22,5* 11,75 ET 120 10-skylių 
 

SUKABINIMAS 
2“ šerdesas, pritvirtintas ant ST 52-3 , 10 mm storio jungiamosios plokštės 
 

NULEIDŽIAMOS KOJOS 
Plieninės nuleidžiamos kojos Haacon, maksimali apkrova 50 tonų 
 

ŠVIESTUVAI 
24-Voltų Aspock sistema ir 2x7 polių (ISO 1185/DIN 3731) ir 1x15 polių (DIN 72570) jungtys 
2 vnt Aspock 7 sekcijų galiniai šviestuvai 
4 x balti LED žibintai ant priekinės sienos 
Šoniniai LED žibintai 
 

HIDRAULIKA 
20 mm diam spaudiminis vamzdis kairėje pusėje, 25 mm diam grįžtamasis vamzdis dešinėje  
pusėje su Stucci A15 greito sujungimo movomis ant priekinės sienos 
 

PRIEDAI 
6 x Pusapvaliai plastikiniai sparnai , su Knapen purvasargiais 
Plastikinė įrankių dėžė (1 000 x 500 x 500 mm) kairėje pusėje prieš ašis 
Aliumininė oro talpykla 
2 x ratu atramos 
Laikiklis šepečiui ir kt. 
Atskiros 3m kopečios 



 
 
SLANKIOJANČIŲ GRINDŲ SISTEMA 

Cargo Floor CF 500 SL-C, elektrinis valdymas (E-control) 
6 mm storio aliumininės grindų lentos su aliumininiais antgaliais 
Valdymo dėžė pritvirtinta kairėje rėmo pusėje,  
CF (Wanda lead) distancinis valdymas , naudojant 10 m kabelį su avariniu STOP 
 

PRIEKINĖS SIENOS KONSTRUKCIJA 
Priekinė siena pagaminta iš patvarių 600/2/3 mm aliumininių plokščių 
Platforma prieš priekinę sieną su laipteliais iš abiejų pusių 
Ties priekinės sienos viduriu , oro (ISO 1728) ir elektros jungtys. Nėra Kabelių ir vamzdžių tarp 

puspriekabės ir vilkiko 
 

SIENŲ KONSTRUKCIJA 
Šoninės sienos pagamintos iš patvarių 600/2/3 mm aliumininių plokščių 
Specialus patvarus viršutinis bėginis profilis su įmontuotu profiliu priekinės sienos stumdymui.  
Plokštės yra pilnai suvirintos per visą ilgį. Aukštos kokybės suvirinimas atliktas automatinio  
virinimo procesu 
 

DURŲ KONSTRUKCIJA 
Durys pagamintos iš patvarių 600/2/3 mm aliumininių plokščių. Plokštės yra pilnai suvirintos  
per visą ilgį 
Dvigubos simetrinės galinės durys su dvigubu guminiu sandarikliu 
Galinių durų rėmas pilnai suvirintas. 
1 nerūdijančio plieno spyna kiekvienoms durims 
Pneumatinis saugumo užraktas žemiau durų 
Virš durų yra speciali plieninė sija. 
 

UŽDENGIMO KONSTRUKCIJA 
Krovinio viršus uždengiamas iš viršaus standartine tentine medžiaga su 4 įtempimo diržais 
Keturi horizontalūs skersiniai 
Medžiagos užlaida kairėje 400mm 
 

STUMDOMO PRIEKINIO BORTO KONSTRUKCIJA 
Pilnai aliumininis stumdomas priekinis bortas su ~100mm tarpu nuo grindų 
stumdomo priekinio borto apačioje ir iš šonų pritvirtinta stipri medžiaga. 
Spec. šepetėliai viršutinio bėgio valymui. 
 

APDAILA 
Važiuoklės spalva : nedažyta /galvanizuota 
Antstato spalva : Uni-collor 
Medžiagos spalva: Uni-collor 
Rarų įvorių spalva: KTL-Juoda 
Atsispindinčios linijos pagal ES taisykles, šonai balta, galas raudona. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Vilniaus g. 4a, Grigiškės, LT-27101 Vilniaus m. sav., Lietuva  
 

Tel. +370 5 2432146 Faks. +370 5 2432156 Mob. tel.  +370 686 61770 e-mail: dominga@dominga.lt  
 

www.dominga.lt  
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