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INFORMACJA PRASOWA

BOCZNE DRABINKI HYDRAULICZNE
DO DOCZEPIANEJ PRZYCZEPY PLATFORMOWEJ

Obecnie przyczepy platformowe WAGO (doczepiane) można wyposażyć 
w boczne barierki uruchamiane hydraulicznie (2 jednokier.), które 
zapewnią bezpieczną i szybką obsługę. 

Za pomocą sterowania hydraulicznego można je podnieść i  zabezpieczyć 
ładunek. Po czym utrzymują się w tym położeniu za sprawą zaworów 
zwrotnych. Ogranicza to czynności obsługowe, gdyż mocowanie pasami 
transportowymi i regularne sprawdzanie ich naciągu nie jest już 
konieczne. 

Barierki można opuścić po obu stronach, dzięki czemu możliwy jest 
dwustronny załadunek, zależnie od potrzeb. Konstrukcja dostosowana do bel każdego typu

Podnoszenie i opuszczanie na siłowniku hydraulicznym Przednia drobinka wzmocniona
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Informacje mają charakter przykładowy i mogą ulec zmianie

Hydrauliczne drabinki zostały opracowane specjalnie w celu 
zabezpieczania bel o najbardziej typowych wymiarach, to 
znaczy dwóch rzędów bel kwadratowych o wysokości 90 
cm ułożonych w 3 warstwach lub o wysokości 70 cm w 4 
warstwach oraz 2 lub 3 warstw bel okrągłych o średnicy 120 
- 200 cm. 
Przy czym główna konstrukcja wykonana z  okrągłych rur 
dobrze je zabezpiecza.

KOMENTARZ: 

JOSKIN proponuje różne modele przyczep platformowych:
• doczepiane wyposażone w obrotnicę z zawieszeniem resorowanym i sprężyną podtrzymującą dyszel;
• półzawieszane ze stałym wzmocnionym dyszlem.
Są one dostępne z 1, 2 lub 3 osiami, ich długość może wynosić 6 - 12 m, a ładowność 7 - 20 ton. 
Szerokość przyczep wynosi 2,5 m i umożliwia łatwe ustawienie bel lub skrzyniopalet między bocznymi rantami.

Zalety:
• zabezpieczenie całego ładunku, zarówno podczas czynności wykonywanych przez operatora jak i podczas transportu;
• duża oszczędność czasu przy załadunku i rozładunku dzięki ograniczeniu i uproszczeniu czynności obsługowych 

sprowadzających się do włączenia rozdzielacza ciągnika, żeby podnieść lub opuścić boczne drabinki (nie ma potrzeby 
zapinania pasów ani kontroli mocowań);

• uniwersalne zastosowanie dzięki możliwości ładowania wszystkich typowych bel.


