TS-2000 Trailerstöd
Minimera olyckor i samband med lastning och lossning av
frikopplade trailers.

Stödbenskollaps.

Trailer tippar framåt.

Vi presenterar ett kraftigt trailerstöd som ger ett tryggt och säkert
stöd när den placeras under en frikopplad trailer. Rite-Hites TS2000 trailerstöd är ett stabilt stöd som hjälper till att göra din
lastning/lossning säkrare.

Hjälper till att förhindra
att trailern tippar framåt
» När gaffeltruckar lastar längst fram
i trailern så kan den bli framtung och
tippa över.
» Trailerstödet TS-2000 kan motverka att
trailern tippar framåt.

Hjälper till att förhindra
olyckor på grund av
stödbenskollaps
» Sällan använda eller rostiga stödben kan
kollapsa vid extrema viktförhållanden.
» Med Trailerstödet TS-2000 fortsätter
trailern att ha stöd och minimerar denna
potentiella fara.

Förbättrar ergonomi och
underlättar användning
Bilden med tredje
stödhjul (Tillval)

www.ritehite.com

» Veva enkelt trailerstödet till rätt position,
brett och rejält handtag gör det enklare
att placera och använda trailerstödet på
rätt sätt.

»D
 etta trailerstöd, som är lätt att flytta
och använda, uppfyller eller överträffar
kraven från maskindirektiven:
- EN-292
- 98/37/EC

Specifikationer/Undersökning
Datum

DIM "A"

Företagsnamn

MIN

Adress

MAX

TS-2000
arbetsområde

<1015 mm

INTE REKOMMENDERAT

Stad

1015 mm

1245 mm

915 mm till 1245 mm

Land				Postnummer

1080 mm

1310 mm

975 mm till 1310 mm

Representant

1180 mm

1410 mm

Kvantitet:

1080 till 1410 mm

1410 mm

Försäljare

DIM 'A'
MARK TILL NOS
VID CL

INTE REKOMMENDERAT

Signatur:

» S
 tatisk lastförmåga: 227 kN
» M
 in. höjd: 1065 mm
» M
 ax. höjd: 1400 mm
» L ösningar för lägre höjd tillgängliga
» A
 ntal varv med vev för 25mm justering: 4
» V
 ikt: 100 kg
» 4 05 mm långa positioneringhandtag

1

Att tänka på
1. Höjden på trailerstödet måste anpassas
med tanke på om det lutar från eller mot
lastkajen.

1 150 mm x 760 mm topplatta.
2

2 Långa, breda handtag för lätt positionering.

2. Har slutanvändaren speciella
säkerhetsregler som styr hur trailerstödet
ska användas?

3 305 mm vev med utväxling.

» Alltid på plats, redo att användas
» Enklare användande hjälper till att säkerställa
korrekt användning, vilket ökar säkerheten

Höjdkrav (arbetsområde)
915 mm till 1245 mm

3-e stödhjul (tillval)

» Minimerar underhåll

980 mm till 1310 mm

» S
 tödhjul

3
4

4 Kraftig, 140 mm

1080 mm till 1410 mm

» L ättare att manövrera och positionera vid

fyrkantig rörkonstruktion.

3:e stödhjul

normala arbetsförhållanden.

» F inns även tillgänglig som en uppgradering
som kan eftermonteras på en befintlig
TS-2000.

5

Inte

Stor 405 mm x 535 mm basplatta.

6 Fyra dräneringshål motverkar vattenansamling.

Inkluderad

7 Massiva gummidäck med 405 mm diameter/
5

Anmärkningar

8
7

1. Mät höjden på alla släpvagnar från marknivå
till nosen.

6

fotstångskombination för enkel hantering på
alla underlag.
8 3:e stödhjul för enklare manövrering (tillval)

2. Beställ det trailerstöd som täcker hela skalan
av släpvagnar samt 100 mm
lägre än den lägsta trailern.
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Rite-Hite® är ett varumärke som tillhör Rite-Hite Holding Corporation. Rite-Hites produkter
skyddas av ett eller flera patent i USA, och med andra patentinsökningar inlämnade i USA
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