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SCHEUERLE EUROCOMPACT 285
E L A ST YC Z N O ŚĆ, K TÓR A N I E Z NA G R AN I C

Naczepa niskopodwoziowa EuroCompact jest stosowana w branży budowlanej i spedycyjnej do transportu maszyn bu-
dowlanych, w tym również kruszarek kamienia, transformatorów i wielu innych ciężkich i ponadgabarytowych urządzeń. 
Kompaktowa koncepcja pojazd w tej serii, w połączeniu z dodatkowym wózkiem SmartAxle, zapewnia pełną funkcjo-
nalność, aby jednym pojazdem przewieźć jak najwięcej ładunków.

ZASTOSOWANIE

/ Ciężkie maszyny budowlane 
/ Konstrukcje wież
/ Elementy stalowe i betonowe
/ Transformatory

/ Systemy i element dźwigowe
/ Urządzenia transportowe i urządzenia kruszące
/ Łodzie i jachty
/ Wyroby przemysłowe

Maksymalny nacisk Możliwe elastyczne konfiguracje 
pojazdów

Duża długość załadunku Doskonała sterowność

KORZYŚCI DLA CIEBIE

 /  Do 1 m większa długość załadunku w porównaniu z konkurencyjnymi 
modelami, ale przy tej samej długości pojazdu

 / Większa elastyczność dzięki dodatkowemu wózkowi SmartAxle
 / Większe wykorzystanie przy niższych kosztach zakupu
 / Płynna regulacja obciążenia siodła w standardzie
 / Płynna regulacja obciążenia siodła w standardzie
 / Większe bezpieczeństwo i lepsza ergonomia dzięki 

SCHEUERLE Clever Coupling
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OPCJE ŁACZENIA
NIEOGRANICZONY WYBÓR
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SCHEUERLE 
Fahrzeugfabrik GmbH

Otto-Rettenmaier-Straße 15
74629 Pfedelbach 
Germany

Telefon: +49 (0)7941 691-2200
info@tii-sales.com
www.scheuerle.com

EuroCompact można dostosować do niemal każdego ładunku, dzięki dużemu wyborowi naczep typu dolly i platform o różnej liczbie osi. Jako operator zyskujesz 
podwójnie, ponieważ jednym pojazdem można przewieziesz różne ładunki. W ten sposób nie tylko lepiej wykorzystasz pojazdy, ale przede wszystkim zaoszczędzisz na 
kosztach zakupu i eksploatacji.

 1. Gęsia szyja  2. Naczepa Dolly 3.  SmartAxle* dodatkowy 
w�zek z przodu

5.  SmartAxle* dodatkowy 
w�zek z tyłu

4. Skrzynia ładunkowa 6. Naczepa platformowa

*Dodatkowy wózek SmartAxle umożliwia indywidualne dostosowanie modelu EuroCompact do każdego ładunku.

4-osiowa naczepa platformowa

5-osiowa naczepa platformowa

Pokład płytowy

Pokład dla koparki

Pokład konstrukcyjny

1-osiowy 
(SmartAxle*) 
z przodu

1-osiowy
(SmartAxle*) 
z tyłu

Gęsia szyja do ciągnika 
3-osiowego

Gęsia szyja do ciągnika 
4-osiowego

Gęsia szyja do ciągnika 
5-osiowego

Naczepa 3-osiowa

Naczepa 2-osiowa


