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Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy przybliżyć Państwu alternatywę urządzenia najazdowego KFG35 GF.

Oferowane urządzenie KFGN35 jest mocowane do dyszla za pomocą 4 śrub M14, dzięki czemu możliwe jest 

zastosowanie mniejszej obudowy urządzenia.

Art. Nr 209046.xxx

Urządzenie KFGN35 występuje w wersji mechanicznej - typ A oraz w wersji hydraulicznej - wersje B, B1 oraz 

B2.

Zakres pracy urzadzenia to 2000-3500kg, przy dopuszczalnym pionowym nacisku na kulę 250kg dla każdej z 

dostępnych i oferowanych wersji.

Jeżeli posiadacie Państwo ten typ urządzenia najazdowego w Waszej homologacji całopojazdowej możecie 

stosować je zamiennie z urządzeniami najazdowymi do 3500kg naszej firmy, ale również konkurencji 

Numer homologacji oferowanego urządzenia to:

E1*55R01/00*2758*00  (oznaczenie E1 55R-01 2758).
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Poniżej prezentujemy zestawienie różnic pomiędzy urządzeniami najazdowymi KFG30-A, KFGN35-A oraz 

KFG35-D

KFG30-A KFGN35-A KFG35-D

Art. Nr 202350.004 Art. Nr 209046.001 203090.001

Masa urządzenia 24,5 kg 24,8 kg 29,5 kg

Zakres pracy 1600-3000 kg 2000-3500 kg 2700-3500 kg

Maksymalny nacisk

pionowy - S
300 kg 250 kg 350 kg

Amortyzator

Art. Nr
87003913 87004813 87003613

Suwadło

Art. Nr

98857593

DIA50x10

209068.001

DIA50x10

203146.001

DIA60x8

Mocowanie zaczepu
M14/M12

na krzyż

M14/M14

na krzyż

M14/M14

poziomo

Mocowanie urządzenia

do dyszla

4xM12 - 10.9

4xM14 - 8.8

4xM14 - 10.9

4xM14 - 8.8

4xM14 - 10.9

6xM12 - 10.9

4xM14 - 8.8

4xM14 - 10.9

Powyższe zestawienie obrazuje, iż urządzenie może być idealnym zamiennikiem dla urządzeń takich jak 

KFG30-A oraz KFG35-D. Zakres pracy wszystkich urządzeń jest podobny, a niewątpliwym plusem tego 

rozwiązania jest obniżenie wagi podwozia dla tonażu do 3500kg o 4,5kg, co zwiększa dopuszczalną 

ładowność przyczepy przy zachowaniu tych samych parametrów.

Urządzenie może być stosowanie do każdego typu przyczepy od przyczep transportowych, przez 

podłodziowe, skrzyniowe, do transportu koparek, lawety oraz kempingowe i końskie.
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Przykładowe zastosowanie urządzenia w podwoziach przyczep:

Urządzenie najazdowe można swobodnie stosować w przyczepach każdego typu, niezależnie czy chodzi o 

przyczepę gastronomiczną, podłodziową, czy też do przewozu koni.

Urządzenie kompatybilne jest z konsola 

przykręcaną, więc swobodnie można 

stosować wersje z lub bez konsoli.
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Urządzenia KFGN35 to 

idealna alternatywa urządzeń 

najazdowych dla przyczep do 

3,5T, szczególnie dziś, gdy 

łańcuchy dostaw są 

zachwiane.

Zachęcamy serdecznie do 

zapoznania się z oferta i 

kontakt z przedstawicielami 

działu handlowego.

W naszej ofercie posiadamy 

wiele typów urządzeń 

najazdowych, które poza 

standardowymi mogą być 

Państwu oferowane, stąd też 

kontakt z przedstawicielem 

działu sprzedaży może 

pozwolić Państwu na 

zaspokojenie Państwa 

potrzeb.

https://pl.pinterest.com/knottpolska/systemy-do-przyczep/
https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
https://www.youtube.com/watch?v=JVMKMziobVA&t=7s
https://pl.pinterest.com/knottpolska/systemy-do-przyczep/
https://pl.pinterest.com/knottpolska/systemy-do-przyczep/
https://twitter.com/Knott_Sp_zoo
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