ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.01

Γελενκφαηρωερκε
Ηινγε τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γελενκφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300/300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300/300

0021005

300 κγ

1,35 κγ

Γελενκφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600/600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600/600

0021025

600 κγ

1,25 κγ

∗ Γελενκφαηρωερκε ωερδεν ζυµ γελενκιγεν Ανβρινγεν εινερ Κρανβρχκε αν εινε Κρανβαην µιττελσ εινερ Κραντργεραυφηνγυνγ ϖερωενδετ. Εσ δρφεν νυρ αν δεν
Γελενκφαηρωερκεν διε Κραντργεραυφηνγυνγεν 0012008 υνδ 0012009.
∗ Ηινγε τρολλεψσ αρε υσεδ το ηινγε µουντ α χρανε γιρδερ το α χρανε ρυνωαψ βψ µεανσ οφ α χρανε γιρδερ συσπενσιον. Ονλψ τηε εεποσ χρανε γιρδερ συσπενσιονσ
0012008 ανδ 0012009 αρε αλλοωεδ το βε ατταχηεδ το τηε ηινγε τρολλεψσ.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.02

Γαβελφαηρωερκε
Γαβ τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300/300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300/300

0021004

300 κγ

300 κγ

1,35 κγ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600/600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600/600

0021024

600 κγ

600 κγ

1,60 κγ

∗ Γαβελφαηρωερκε ειγνεν σιχη ζυµ διρεκτεν Ανβρινγεν εινερ Λαστ, ζ.Β. Κεττενζγε.
∗ Γαβ−τρολλεψσ αρε συιταβλε φορ διρεχτλψ ατταχηινγ α λοαδ, ε.γ. χηαιν ηοιστσ.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.03

Γαβελφαηρωερκε
Γαβ τρολλεψσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

µαξ. Λαστ αβωρτσ
µαξ. δοωνλοαδ λοαδ

µαξ. Λαστ αυφωρτσ
µαξ. υπωαρδ λοαδ

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΠΑ 300
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΠΑ 300

0021002

300 κγ

−

0,95 κγ

Γαβελφαηρωερκε ∗ ΑΛ 600
Ηινγε τρολλεψσ ∗ ΑΛ 600

0021015

600 κγ

−

1,25 κγ

∗ Γαβελφαηρωερκε ειγνεν σιχη ζυµ διρεκτεν Ανβρινγεν εινερ Λαστ, ζ.Β. Κεττενζγε.
∗ Γαβ−τρολλεψσ αρε συιταβλε φορ διρεχτλψ ατταχηινγ α λοαδ, ε.γ. χηαιν ηοιστσ.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.04

∆οππελφαηρωερκ φρ Κρανβρχκεν
Τανδεµ τρολλεψ φορ γιρδερ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Κρανβρχκε (ινκλ. Βολζεν υνδ Γαβελφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φορ γιρδερ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021032

6,35 κγ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Κρανβρχκε (ινκλ. Βολζεν υνδ Γελενκφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φοργιρδερ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021031

6,25 κγ

∗ εσ δρφεν νυρ Αβωρτσκρφτε αυφτρετεν.
∗ ονλψ δοωνωαρδ φορχεσ.

∆ιε Υντερσχηιεδε δερ βειδεν ∆οππελφαηρωερκε φρ Κρανβρχκεν
βεστεηεν ιν δεν Λνγεν− υνδ Ηηενµα⇓εν.

Τηε διφφερενχε βετωεεν τηε τωο τανδεµ τρολλεψσ φορ χρανε βριδγεσ
λιεσ ιν τηε λενγτη ανδ ηειγητ διµενσιονσ.

∆ιε Ηηενµα⇓ε φρ Φαηρωερκ 0021031 εντσπρεχηεν εξακτ δε−
νεν, ωιε ιµ Ηηεντοολ ανγεγεβεν φρ δασ Γελενκφαηρωερκ υνδ
90° Κραντργεραυφηνγυνγ.

Τηε ηειγητ µεασυρεµεντσ φορ τρολλεψ 0021031 χορρεσπονδ εξαχτλψ
ωιτη τηε διµενσιονσ σπεχιφιεδ ιν τηε ηειγητ τοολ φορ τηε ηινγεδ
τρολλεψ ανδ 90 ° χρανε γιρδερ συσπενσιον.

∆ιε ∆οππελφαηρωερκε ωερδεν ιµµερ µιτ Αλυµινιυµφαηρωερκεν
γελιεφερτ υνδ κννεν σοµιτ 1200 κγ Τραγλαστ αυφνεηµεν.

Τηε τανδεµ τρολλεψσ αρε αλωαψσ δελιϖερεδ ωιτη αν αλυµινυµ τρολ−
λεψ ανδ χαν τηυσ αχχοµµοδατε α λοαδ οφ 1,200 κγ.
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ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

ωωω.εεποσ.δε
ΦΑΗΡΩΕΡΚΕ | ΤΡΟΛΛΕΨΣ

1.3.05

∆οππελφαηρωερκε φρ Ηεβεζευγ
Τανδεµ τρολλεψσ φορ λιφτινγ υνιτσ

Βεζειχηνυνγ
∆εσιγνατιον

Αρτ.−Νρ.
Ιτεµ νο.

Ειγενγεωιχητ
Ωειγητ

∆οππελφαηρωερκ ΑΛ 1200 φρ Ηεβεζευγ (ινκλ. Βολζεν υνδ Γαβελφαηρωερκεν ΑΛ)
Τανδεµ τρολλεψ ΑΛ 1200 φορ λιφτινγ υνιτσ (ινχλ. βολτσ ανδ χαρριαγεσ)

0021009

6,00 κγ

∗ εσ δρφεν νυρ Αβωρτσκρφτε αυφτρετεν.
∗ ονλψ δοωνωαρδ φορχεσ.

ς 10|2011

εεποσ γµβη | Αλυµινιυµ χρανε σψστεµσ | Ενσελσκαµπ 3−5 | ∆−51674 Ωιεηλ Μαριενηαγεν | Τελ.: +49 2261 54637−0 | Φαξ: −29 | ινφο≅εεποσ.δε
Τεχηνισχηε ⊗νδερυνγε ϖορβεηαλτεν. Βιλδερ κννεν ϖοµ Οριγιναλ αβωειχηεν | Συβϕεχτ το τεχηνιχαλ µοδιφιχατιονσ. Ιµαγεσ χαν διφφερ φροµ οριγιναλ.

