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MetaNo USE Boggivagn Art 121801
Ramverk av profilrör för bästa vridstyvhet. Fronttipp ger snabb tippcykel minimala negativa hävarmar
punktlaster som lätt uppstår vid konventionell placerad tipp.
Hydraulcylinder för arbets tryck upp till 250 bar klarar marknadens Entrepenadmaskiner. Anslutning mot flaket
är en 76 mm kula som tar dom eventuella vridkrafter som uppstår vid tippning under svåra förhållande.
Axelupphängning 9 tons Boggi i pendelutförande med centrumaxel massiv exenterslipad är en exklusiv
lösning men har varit Metsjös honnörsord sedan boggins födelse på tidigt 60 tal.
Materialet har naturligtvis förbättrats och utbytbara slitbussingar borgar för lång livslängd.
Vältaxel består av 2 st 76 mm kulor i höghållfast material, Metsjö har mångårig standardplacering som
möjliggör ett flakbytarsystem.
Mantelrör precisionssvarvat med smörjkanaler och underliggande lås ger en tipp med precition utöver det
vanliga med unik anläggningsyta under hela tippförloppet vilket ger mycket lång livslängd.
MetaNo har konvertibla påbyggnader.
Bromsar enligt rådande trafikförordning. Hydraulisk broms är standard som har reaktionstid och kraft för att
hantera sin egen nyttolast i täta trafiksitutioner.
Anslutning mot dragare som standard är en ledbar hitchögel och avståndet mellan mark och hitchögel är
511 mm. Det finns en rad olika anslutningar och möjligheter, se Tillbehörslista.
Avställningsben som standard är teleskåpben. Tillbehörslistan erbjuder alternativa lösningar och chassi är väl
förberedda gällande hydrauliska eller vevbara stödben.
Belysning enligt belysningsreglementet är armatur av ledtypsbelysning. Blinkers, broms och backlyse i höger
armatur och integrerad trekantsreflex.
Egenskaper för Metsjös standardarmatur av ledtyp är driftström 12-24 (10-36 V) och okänslig för vibrationer.
Den är vattentät och dränkbar med lång brinntid 10 000 timmar lågströmsförbrukning.

Påbyggnaden artikel 118298 är av höghållfast stål som ger en unik möjlighet till konstruktion med släta ytor
och med låg egenvikt.
Stålets hårdhetsgrad är 450 Brinell och dess tjocklek är 3,3 mm, fritt översatt till konventionell plåt 8-9 mm.
Höghållfasta stål har särskilda egenskaper vid bockning och svetsning som Metsjö provat ut i nära
samarbete våra leverantörer.
Framstam med integrerad toppläm som hindrar ”massor” att rulla över framläm mot dragare. Framstammens
nedre del har utskurna binddon och kanaler för truckgafflar vilket möjliggör hantering av flaket på "Stick”.
Övergången mellan sida till flak är bockad med stor radie för att ”massor” skall släppa vid tippning även
under svåra förhållanden.
Övre bärlinan har bockad topp, lastat material skall inte ligga halvlastad och förloras i första krök. Fästen för
redskapsbytarben är standard på alla påbyggnader från Metsjö.
Erfoderliga binddon enligt TSV utsida. Insida vid framstam finnes surrningsfästen för maskintransport.
Standardbaklämmen är bottenhängd med automatisk öppning vid tippning. Baklämmen är av slitplåt som tål
tuffa tag. Konstruktionen på den mekaniska baklämmen är justerbar och har en fjäderavlastning som medger
att det kommer främmande föremål i kläm.
Flaket har fästen för spridarläm och spannmålskitt ETC se Tillvalsprogram.
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MetaNo USE Artikel 121801
Schaktflak 6 kbm Hjul 400-60x15,5 Chassi 112424 Påbyggnad 118298
Pendelboggi cc 1045, maxbelastning 4,5 ton/axel, Avstånd över navflänsar 1850 mm.
Anslutning 161 x 205 x 6 mutter öppen.
Broms 2 axl hyd. 50% enligt VVFS 2003 :6 manuellt justerbara. Max 110 bar hydraultryck.
Baktipp Vinkel: 51º. Vältaxel kula 76 cc 1100 Oljevolym 10 l /250 bar. Elsystem 12/24 Volt LED
Längd chassi 5060 mm. Ramhöjd underkant 640 mm Chassi vikt 1450 kg Teknisk belastning 12 000 kg
118298 Schaktflak 830 Mekanisk öppning bakläm vid tipp
Längd 4165mm Bredd 2550mm Höjd 600mm Rymd 6kbm
Flakprofil Sida/flak 2x45" Stål Brinnel 450 TJ Flak/ sida3,2
Vagns Vikt 2 200 kg Nyttolast 9 800 kg Kulör Metsjö GUL
Förberett valfri påbyggnad
Ytbehandling: Förbehandling med alkalisk avfettning och blästring Sa 2,5
Lackering: C2 i BSK 99 tvåkomponent, rostskyddspigmenterad
blank polyuretan med god väder-och nötningsbeständighet.
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Tillvalsprogram
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