Výměnné nástavby
Technické údaje / výměnné nástavby TYP C745 - S16
Schválení / provoz: max. celková hmotnost 18 000

Výrobce: WAREX spol. s r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, Česká Republika

Spodní rám

Podlahová sestava včetně podlahové desky
je 151 mm vysoká.
Vnější obvodový rám je tvořen z ocelových
svařovaných profilů, nosné příčníky jsou z
uzavřených ocelových profilů stejně jako
podélný tunel pro navádění trnů návěsu.

4 kusy dvojitých rohových manipulačních
prvků

Kapsy pro zvedací vidlice VZV
(rozteč 2.050 ±50 mm)

(osová rozteč mezi prvky 5.855 mm,
přední přesah 650 mm)

4 záchytné lišty pro manipulaci
na železnici

Vnitřní rozměry: cca 7.300 x 2.470 mm světlá vnitřní výška 2445 mm
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Podpěrné nohy

4 postranní vysouvací/sklopné podpěrné nohy, 2krát zajištěné
Teleskopické – podpěrné nohy
Výška skladování od 1.080 do 1430 mm.
Délka aretace nohy 775 mm.
Podpěrné nosné nohy v zesílené verzi.
Teleskopické popěrné nohy s pevnou integrací.

21 mm silná, voděodolná břízová překližka
Riga Tex, EN 636-2, atestace E1-221.

Podlaha
Pevnost podle EN 283 pro zatížení podlahy
do max. 5.460 kg nápravou vysokozdvižného
vozíku.
2 větrací otvory v přední části podlahy.

Skelet kontejneru

Vnitřní výška: 2.555 mm
Světlá výška portálu: 2.380 mm
Celková výška: 2.750 mm
Výška rohového sloupku: 2.750 mm
Uzavřená svařovaná konstrukce z ocelových plechů.
Výměnná nástavba není stohovatelná.
Střecha z profilovaného plechu, výška prolisu 25 mm.
2 větrací otvory na každé boční stěně.
Spodní ochrana stěn ze tří stran, výšky cca 282 mm.

Zadní stěna jako vysouvací sekční vrata
Světlá šířka: 2.320 mm
Světlá výška: 2.380 mm

Ochrana konstrukce proti poškození
plošnými výztuhami.

Upínací otvory ve tvaru klíčových otvorů
„FAB“ vlevo a vpravo na podélné stěně.

Vnitřní vodící lišty pro sekční vrata.
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Příslušenství

Ocelová ochrana (nárazník) proti kolizím při
nakládání je umístěna horizontálně v přední části.

Bezpečnostní madlo pro zadní výstup.

Schránka na dokumenty (průměr 75 mm).

Výsuvný zadní žebřík.

Celní uzávěr
Celní tabulka
CSC-tabulka
Bez ACEP

Lakování

Mokré lakování za použití dvousložkových barev.
Dvoukomponentní epoxidový základ
a dvoukomponentní polyuretanový vrchní nátěr.
Barva RAL 9010 čistě bílá.
Celková tloušťka laku 180 mikronů.

Označení
Nálepka čárového kódu 5x.

Čísla flotily, čtyřmístné interní číslo zákazníka.
Číslo flotily – pozice podle návrhu zákazníka.

Označení podle požadavku zákazníka.

ILU-kód dle EN 13044, na obou stranách,
přední, zadní a vnitřní rohový sloupek s číslem.
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Certifikát

Certifikát č. SNCH 99035/001 pro schválení/provoz nejvyšší kvality

KLV-včetně kódu přepravy po železnici podle EN 13044 s ILU-kódem, bez

Celková hmotnost: 18.000 kg

Identifikátoru vlastnictví na kodifikačním štítku

Schvalovací železniční kód XL

Bezpečnostní značky CSC

(pro železniční dopravu 120 km/h)

Technický popis výrobku 1.10. 2018
Změna technického popisu vyhrazena
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