Perävaunun tukilaite TS-2000
Minimoi lastauslaiturionnettomuudet perävaunua
lastattaessa ja lastia purettaessa.

Perävaunun tukijalkojen rikkoutuminen.

Perävaunun kaatuminen.

TS-2000 on vaativaan käyttöön tarkoitettu perävaunun tukilaite, joka
tukee turvallisesti ja varmasti asetettaessa se puoliperävaunun alle
lastauslaiturilla. Rite-Hiten TS-2000 on lujatekoinen perävaunun tukilaite,
jonka ansiosta lastauslaiturilla on aiempaa turvallisempi työskennellä.

Auttaa estämään
perävaunun kaatumisen
»K
 un trukeilla lastataan perävaunuja
edestä, perävaunusta voi tulla
keulapainoinen ja se voi kipata.
»P
 erävaunun tukilaite TS-2000 voi
estää perävaunun kaatumisen.

Auttaa estämään tukijalkojen
romahduksen aiheuttamat
onnettomuudet
»H
 arvoin käytetty tai ruostunut tukijalka
voi romahtaa, jos siihen kohdistuu
kova paine.
»P
 erävaunun tukilaitteen TS-2000 avulla
perävaunu pysyy tuettuna, mikä minimoi
mahdollisen romahdusvaaran.

Parantaa ergonomiaa
ja helpottaa käyttöä

Kuvassa
lisävarusteena
saatava kolmas pyörä.

www.ritehite.com

»A
 ina käyttövalmis kampi ja tavallista
pidemmät ja leveämmät asemointikahvat
auttavat varmistamaan, että perävaunun
tukilaitetta käytetään asianmukaisesti.

»T
 ukilaite on helppo siirtää ja käyttää,
ja se täyttää tai ylittää konedirektiivin
vaatimukset:
- EN-292
- 98/37/EY

Tekniset tiedot / kysely
Päivämäärä

Mitta A

Yrityksen nimi

MAKSIMI

TS-2000:n
käyttöalue

< 1015 mm (40”)

EI SUOSITELLA

MINIMI

Osoite
Postitoimipaikka
Maa				Postinumero
Edustaja
Myyntihenkilö

1015 mm (40”)

1245 mm (49”)

915–1245 mm (36–49”)

1080 mm (42,5”)

1310 mm (51,5”)

975–1310 mm
(38,5–51,5”)

1180 mm (46,5”)

1410 mm (55,5”)

1080–1410 mm
(42,5–55,5”)

1410 mm (55,5”)

Määrä:

MITTA A
MAASTA CL :SSÄ

EI SUOSITELLA

Allekirjoitus:

Huomioon otettavia seikkoja

» Staattinen kantavuus: 227 kN
» Kokonaiskorkeus sisäänvedettynä:
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1. L
 astinkäsittelyalueen kaltevuus tai
viettävyys vaikuttavat perävaunun
tukilaitteen korkeuteen.

1065 mm (42”)

» Kokonaiskorkeus ulostyönnettynä:

1400 mm (55”)
» Saatavilla matalammilla korkeuksilla
» Kammen kiertoja per tuuman liikkuvuus: 4
» Paino: 100 kg
» 405 mm (16”) pitkät asemointikahvat

2. O
 nko loppukäyttäjällä erityisiä
turvallisuussääntöjä, jotka määräävät,
miten perävaunun tukilaitetta tulee
käyttää?

Lisävarusteena kuljetuspyörä

915–1245 mm (36–49”)

2

1

Ylälevy 150 mm x 760 mm (6” x 30”).

2

Asemointia helpottavat pitkät, leveät kahvat.

3

normaaleissa käyttöolosuhteissa.

» Helpot toiminnot auttavat varmistamaan laitteen
asianmukaisen käytön ja parantavat turvallisuutta.
» Ei juuri vaadi huoltoa.
3

980–1310 mm (38,5–51,5”)

4

1080–1410 mm (42,5–55,5”)
Kolmas pyörä

» Saatavilla myös päivitettynä versiona,

Ei

joka voidaan asentaa olemassa olevaan
TS-2000-tukilaitteeseen jälkikäteen.

sisälly toimitukseen

Huomautuksia

5

4

Jykevä rakenne, 140 mm:n (5-1/2”)
neliömäinen putki.

5

Suuri pohjalevy 405 mm x 535 mm (16” x 21”).

6

Neljä tyhjennysaukkoa, jotka estävät veden
kerääntymisen.

7

Halkaisijaltaan 405 mm:n (16”) tukevat kumirenkaat
ja jalkapoljin helpottavat tukilaitteen käsittelyä
kaikilla pinnoilla.

8

Lisävarusteena asemointia helpottava kuljetuspyörä.

8

1. M
 ittaa kaikkien perävaunujen korkeus
maan tasosta keulaan.

Y
 ksinopeuksinen asemointikahva 305 mm (12”).
» Aina oikeassa asennossa ja käyttövalmis.

Vaadittava korkeus (käyttöalue)

» Kolmas pyörä.
» Helpottaa laitteen käsittelyä ja asemointia
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2. H
 anki sellainen perävaunun tukilaite,
joka sopii kaikenkokoisille käyttämillesi
perävaunuille ja joka on myös 100 mm (4”)
matalampi kuin matalin perävaunu.
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Rite-Hite GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
34471 Volkmarsen
Saksa
Puhelin +49 5693 9870-0
Faksi
+49 5693 9870-20

Roltex Oy Ab
Ilveskuja 5
01900 Nurmijärvi
Suomi
Puh: +358 20 7505000
www.roltex.fi

Rite-Hite® on Rite-Hite Holding Corporationin tavaramerkki. Rite-Hite-tuotteilla on yksi tai
useampi yhdysvaltalainen patentti, ja muita patentteja on vireillä Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Tämän asiakirjan teksti on tarkoitettu yksinomaan yleiseksi viitteeksi soveltuvien
tuotteiden käytöstä. Alla olevat tekniset tiedot saattavat muuttua.
www.ritehite.com

