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Konsola KFGL35-A

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż konsola koła podporowego dedykowana urządzeniom KFGL35-A została
zmodyfikowana i obecnie będzie oferowana w wersji „przekoszkonej” o 15 stopni. Taka pozycja pozwala na
montaż koła podporowego możliwie blisko wzdłużnej osi przyczepy przy zachowaniu bezpiecznej odległości
koła od pręta hamulcowego.
Rozwiązanie to pozwala z mniejszym stopniu skupiać się na pozycji widełek koła podczas podnoszenia kółka
do pozycji jezdnej bez ryzyka uszkodzenia pręta hamulcowego.
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Urządzenie najazdowe może być
wyposażone w konsolę na każdym
etapie życia wyrobu.
Mocowanie nowego typu konsoli do
urządzenia przebiega analogicznie do
poprzedniej wersji, dzięki czemu
możliwa jest wymiana konsoli starej
wersji na nową.
Poniżej prezentujemy sposób
montażu konsoli na obudowie
urządzenia najazdowego.
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Nowy typ konsoli pozwala na ominięcie pręta hamulcowego podczas unoszenia koła podporowego.
Zdjęcie poniżej przedstawia nową konsolę na urządzeniu najazdowym w widoku z góry.
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Modyfikacja konsoli
poprzez obrócenie o 15°
nie powoduje
ograniczenia dostępnej
przestrzeni i kąta
rozwarcia ramion dyszla,
więc nie będzie
powodowało problemów
dla istniejących konstrukcji
przyczep.

Konsola jest kompatybilna
ze standardowymi obejmami
koła podporowego
KLE60 oraz LB48

Dzięki wprowadzonej
zmianie koło podporowe
można łatwiej opuszczać
do pozycji podpierającej.

Koło podporowe ATK60 w pozycji podpierającej przyczepę, obrazuje iż nie ma możliwości uszkodzenia,
zgięcia, czy tylko kontaktu pręta hamulcowego z kołem.
Dzięki temu mamy pewność, że układ hamulcowy jest bezpieczny i zawsze dobrze wyregulowany.
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Urządzenia najazdowe KFGL35-A z konsolą również oferowane są z nową wersja konsoli.
Zachęcamy do kontaktu z przedstawicielami działu sprzedaży w sprawie szczegółów.
1008 ±15

Urządzenie najazdowe KFGL35-A
z konsola ustawioną pod kątem
15 stopni.

826 **

Konsola poza zmianą pozycji
charakteryzuje się parametrami
identycznymi jak poprzednie
wersje.
Przyłącze konsoli koła
podporowego są identyczne
dzięki czemu możliwy jest
montaż identycznych kół
podporowych jak w każdym
innym urządzeniu najazdowym
firmy KNOTT.
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