
  

TANDEM GOZDARSKA PRIKOLICA 



Tehnični podatki 

 Dvoosna tandem prikolica za prevoz lesa: 
• tehnična skupna nosilnost 25.000 kg ( 24.000 kg + 1.000 kg 

na vlečnem ušesu ), homologirana na 19.000 kg 
• medosna razdalja 1.400 mm 
• vlečno uho  max. vertikalna obremenitev na 1000 kg, 

premer ušesa Ф50 mm 
• višina priklopa nastavljiva na 850 mm, 900 mm, 950 mm 

 Osi in vzmeti prikolice: 
• proizvajalec BPW  Nemčija; nosilnost 12 t pri 105 km/h  po 

osi in pnevmatsko vzmetenje s pojačanimi vodili za visoka 

težišča tovora 
• vzmetenje z ventilom za regulacijo višine 2x za vsako os  
       (dvig, spust, transportna višina ) 
• nosilna listnata vzmet dvojna 43 mm 
• stabilizator na obeh oseh 
• jeklenica pod obema osema za možnost dviga celotne 

prikolice 

 Zavore in pnevmatike 
• disk zavore 
• zaščitni pokrovi zavor za težke terene   
• 8x gume 275/ 70  22,5 na jeklenih platiščih 9,00 x 22,5 ET  

( 10 vijakov)  
• jekleni rezervoar za zrak 
• EBS – dvocevna zračna napeljava, sistematizirana na vseh 

kolesih  
• avtomatska moč zaviranja odvisno od teže tovora 
• KNORR avtomatski ventil za zaviranje 
• zračne zavore s samodejnim odvzemom moči zaviranja 

(evropske smernice) 
• 4 kanalni  ABS, naprava KNORR  
• kombinirani zavorni cilinder ( z integrirano vzmetjo ) na 

zadnji osi  

 Podvozje 
• stabilna varjena konstrukcija, narejena iz dveh močnih 

vzdolžnih profilov s prečnimi nosilci 
• nosilna konstrukcija je iz visokokvalitetnega materiala   

QsTe 690 za minimalno lastno maso  

  Blatnik: 
• plastični blatnik čez sprednja in zadnja kolesa  

Razsvetljava: 
• vtikač 15 polni ali 2x7 polni 
• LED luči - celovita osvetlitev ustreza EG ( 5-zaprtih luči z 

vgrajenimi meglenkami, 2 luči za vzvratno vožnjo, 2 luči 

za osvetlitev prometnih tablic, na straneh vgrajene  
      pozicijske in smerne luči; zaščita zadnjih luči) 

 Lakiranje: 
• vsi kovinski deli so pred lakiranjem očiščeni z jeklenim 

granulatom 
• lakiranje z akrilnimi barvami, RAL 9011 
• platišča so srebrne barve 
• prečni nosilci in notranji deli prikolice so dodatno 

zaščiteni z Dinitrol 3650 

Branik: 
• zadnji branik iz okrogle cevi 32b StVZO voče cinkan 

 Ročice Exte ali Woodstock: 
• 2 x prečnik z žepki  za širino 2550 mm z oplenom   
• 2 kom. ALU E-9/D10 teleskopskih ročic, nosilnost  

9.000kg/par oz. 10.000 kg/par 

 Ostalo: 
• Napeljevalci in povezni trak na kolutu + jeklenica za hiter 

odklep na levi strani 
• Izvlačljiva zadnja tabla za dolg tovor 
• 2 kom. podložna zagozda •  zavesa pod zadnjim 

branikom 

 Lastna masa: 
• Lastna masa prikolice 3.380 kg  

 Dokumentacija: 
• Homologacija 

a. Dodaten torzijski stabilizator na prvi osi (+28 kg)                                      680   EUR 

b. 1 x prečnik med prečnikoma ročic vijačen in pocinkan (+22kg)           120 EUR 

c. Zadnji prečnik in prijemalo za FG43 na zadnjem delu prikolice  

         vijačen+dodatna zaščita luči         320 EUR 

d. Merjenje tlaka in teže v blazinah z digitalnim prikazom    620 EUR 

e. Škopci na zadnjem delu prikolice 2x (+10 kg)     180 EUR 

f. LED luči v zadnjih ročicah         300 EUR 

g. Zadnja ali prednja dvižna os s težnostnim senzorjem,  

         avtomatski spust (+40 kg)                 800 EUR 

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte in z veseljem vam bomo pomagali. 

T.: +386 (0)2 87 90 156 |  E.: info@bijol.si 

WWW.BIJOL.SI 


