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Комерційна пропозиція  

 

 
 

 

  
Модель: Причеп самоскид FMG ST16 
 
Рік випуску: 2020  

 

Новий самоскидний причеп FMG серії ST розроблений як  універсальний причеп для використання в 

сільському, дорожньо-будівельному і комунальному господарстві.  Причеп ST має просту, міцну і функціональну 

конструкцію,  яка складається з прямокутних швелерів різних розмірів і товщини, залежно від ступеня 

передбачуваного навантаження.  Велика  частина гідравлічних труб і шлангів проходять всередині рами причепа,  що 

оберігає їх від пошкоджень при їзді по пересіченій  місцевості.  Блок гідравлічного управління знаходиться в 

захищеній  задній частини причепа. 

  Причепи вдосконалені підвіскою нового виду на кожне колесо і системою автоматичного завантаження / 

розвантаження кузова.  Завдяки  гідравлічній підвісці задній виступ причепа можна опускати  максимально низько 

при навантаженні кузова і регулювати кут нахилу  причепа 

Технічні характеристики 

Модель: ST 16 

Вантажопідйомність: 16 т. 

Ширина: 2,60 (м) 

Довжина кузова: 4-6 м. 

Вага: 4500 кг. 

Циліндри для підйому (мм/шт.): 125/2 

Максимальний кут підйому (градуси): 55 

Мін. Висота крюка від землі (м): 1,2 
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Макс. об’єм масла для підйому (л): 10 

Колеса в стандартному оснащенні: 550/45-22,5 

Вісь: 1,36 

 

Комплектація  

• Гальма на передні колеса (гідр.) 

 • Гідраліка для заднього борту 

 • Незалежна підвіска 

 • Гальма, що залежать від навантаження, ALB 

Ціна вказана із доставкою в Ваше господарство. 

Ціна: 44350,00 євро з ПДВ ( вартість одного причепу при замовленні 2-х шт.)  

 

Додаткове обладнання:. 

 Бризковики на 4 колеса: 1215,00 євро з ПДВ 

 Ліхтарі заднього ходу + габаритні вогні: 510,00 євро з ПДВ 

При замовленні додаткового обладнання вартість необхідно додати до основної ціни. 
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