TRAKTOROVÝ FEKÁLN
F
NÍ NÁVĚĚS TNF‐‐8
TEECHNICKÉ ÚDA
AJE
1. CISTERNA
oce
elová s vnitřními výztuhaami a vlnolam
my ( výztuhyy tvaru T slou
uží k prodloužžení životnossti a jako och
hrana proti
zessátí nádrže, vvlnolamy sniižují vliv kine
etické energiee – rázů přep
pravované ka
apaliny), na vvnějším pláššti po levé
strraně obslužná plošina žeb
břík madlo, v horní části závěsná okaa, v zadní části po levé strraně vývod pro
p napojení
požárních hadic typu C. Cissterna je nádoba vyrobenná a zkoušen
ná jako nádob
ba stabilní kaategorie 5A dle
d ČSN69
0015 s nejvyššíím pracovním
m přetlakem 0,048 MPa – z toho vyplívá že je to netlaková náádoba a neníí nutná revizní
kniha, neprováádí se na nád
drži revizní ko
ontroly reviz ním technike
em.
tlo
oušťka stěny nádrže
geo
ometrický ob
bjem
sku
utečný objem
m
maaximální přettlak / podtlak v nádrži
maaximální / miinimální tepllota v nádrži

6 mm
8 000 litrů
8 500 litrů
0,05 / 0, M Pa
0 / 50°C2.
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2. RÁM STROJEE
Cissterna je součástí samonosné konstru
ukce. Rám tvvoří s cisternou jeden celek.
3. TAŽNÉ
T
OJE
Do
o spodního záávěsu, neodp
pružená – pe
evná výška ooka 450 mm, sklon nádrže
e 3°

4. NÁPRAVA
Jed
dnoosá čelisťťová pevná brzděná
b
náprrava ADR(BPPW), náboj 10
0 ks šroubů M22X1,5
M
rozzteč 335 mm
m osazení
280,Rozvor 2 0000 mm, nosnost 13 000 kg, nosný hrranol 120 x 120.
1 Čelisťová brzda 406xx 120.
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5. KOLA
Dissk 11,75 x 222,5 ET0, 10 šrroubů M22X1,5 rozteč 3335 mm osaze
ení 280 pneu
umatika (MITTAS) bezdušo
ová radiální
rozzměr 385/655 R 22,5. Hušštění 8,5 bar. Pneumatikaa určena hlavvně pro provvoz na pozem
mních komun
nikacích.

6. MECHANICK
KÉ PLNĚNÍ
pln
nění a vyprazzdňování vnitřního objem
mu cisterny jee řešeno pom
mocí vytvoře
eného tlaku / podtlaku v cisterně.
Tlaak a podtlak zajišťuje vakkuokompreso
or ‐ vývěva jeedná se o ro
otační vakuokkompresor s pertinaxovýými lamelami
a vyoseným
v
střředem. Vaku
uokompresorr JUROP PN 558 nebo HER
RTEL KD 6500
0
prů
ůtok vzduchu
u do volného
o prostoru
maaximální
maaximální přettlak
přííkon max. při 0,5 bar
počet otáček

6 5000 litrů/min
90 % vakuua
1,5 Bar
6,6 Kw
5400 ot/min
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7. HORNÍ VÍKO
hrd
dlo – průměrr 470 mm, vííko rovné me
echanicky ovvládané 6 ks šroubů
š
M20. Hrdlo má sstejné rozmě
ěry jako strojje
vyrrobenév pod
dniku Strojárny Malacky tudíž
t
je plně kompatibiln
ní a horní víka se dají liboovolně měnitt za hydrauliccky
ovládané apod
d.

Z
VÍKO
7. ZADNÍ
hrd
dlo – průměrr 320 mm, vííko typ malaccky hydrauliccky ovládané
é z kabiny tra
aktoru jištěnní ručně ovlád
danou klapko
ou
s nerezovým
n
srrdcem. Koncovka průměr 110 mm ryychloupínač háky
h
– na hrd
dle kolíky – nna víčku. Tatto kombinace
je vhodná
v
na D
DAM a umožň
ňuje ovládán
ní sání a výtlaaku jak z kab
biny – hydrau
ulicky tak v zaadní části strroje ručně.

8. SCHRÁNKY N
NA PŘÍSLUŠENSTVÍ
Po levé i pravé straně ocelo
ové schránkyy pro odkládáání sacích haadic. rozměr levá strana ddxšxv 3000 mm
m x 410 mm
m
x 150
1 mm, provvedení ocelo
ový plech tl. 1,5 mm, pravvá strana dxšxv 3000 mm
m x 410 mm
m x 150 mm,, provedení
oce
elový plech ttl. 1,5 mm.
9. OVL. PRVKŮ ST.
Zad
dní uzávěr m
malacky – hyd
draulicky z ka
abiny tažnéhho prostředkku prostředniictvím rozvadděče tažného prostředku
u
po připojení hyydraulických hadic do rycchlospojek – 1 okruh. Jisttící klapka s nerezovým
n
ssrdcem – mechanicky
ovládaná pomo
ocí páky. Horní víko mechanicky povoolení 6 ks šro
oubů M20. Vakuokompre
V
esor – ručně
ě pomocí pákky.
Od
dstavná nohaa ručně otáčeením páky. Zátěžový
Z
reguulátor brzdového systém
mu – ručně.
10. TAŽNÉ ZAŘ
ŘÍZENÍ
Typ
p SCHARMULLER šroubo
ovací s přírub
bou rozměr ššroubů přírub
by M20 4 ks, rozteč 120xx120 rozměr desky
160x160. Oko p
pevné do spo
odního závěsu průměr čeepu 50 mm. Svislé zatížení 2,5 viz. výýkres č. 0066
64430
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11. POVRCH. Ú
ÚPRAVA
vnitřní nátěr
Vnější nátěr

barva odolná
o
působbení dusíkaté
ého hnojiva DAM
polyure
etanový lak

Barevné provedení
cisterna
komponenty

RAL 1007
žlutá dlle vzorníku R
modrá dle vzorníkuu RAL 5001

Á NOHA
12. ODSTAVNÁ
me
echanická see šroubovicí, sklopná, levá
á strana ve ssměru jízdy

13. STAVOZNA
AK
V předním
p
klen
nutém víku po
p levé straně plovákový ručičkový sttavoznak

AgroSteel. SE, Třebíčskká 453, 675 71
7 Náměšť na
ad Oslavou
tel.: 777 927
7 250, e-mail:: info@agrostteel.cz, www.agrosteel.cz

14. MANOMETTR
Ručičkový ‐ slouží pro kontrolu tlaku (ja
ak kladného tak záporného) v nádrži při plnění a vvyprazdňová
ání nádrže,
um
místěn v před
dním klenutéém víku v nejjvyšší části.

15.. PLOVÁKOVÝÝ VENTIL
Ocelový, průměěr vstupního
o otvoru 60 mm,
m dvě kou le
16. SIFONOVÝ ODLUČ.
Occelový vstupn
ní výstupní průměr
p
60 mm.

17. BRZDOVÝ SSYSTÉM
dvouhadicový jjednookruho
ový brzdový pneumatickýý systém, přiipojení k tažn
nému prostřředku pomoccí 2 hadic
čerrvená a žlutáá, na stroji jee ručně ovlád
daný zátěžovvý regulátor a membráno
ové brzdové vválce.
Popis:
ená
1 Spojkováá hlava– červe
2 Spojkováá hlava – žlutá
3 Filtr potruubí
4 Rozvaděěč přívěsu
5 Měnič tlaaku
6 Zátěžovýý regulátor
8 Membránnový brzdový vá
álec
11 Odvodňňovací ventil
12 Vzduchhojem přívěsu
18 Držák sspojkové hlavy
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18. ELEKTROIN
NSTALACE
Zdroje el. energie tažného prostředku – připojení ppomocí 7 pólové vidlice DIN
D napětí 122 V

19. DOKUMENTACE
Technické osvěědčení zvlášttního vozidla – (červené)
Výpis z technické
ého osvědče ní zvláštního
o vozidla
Obal na výpis z technického oosvědčení zvvláštního vozzidla
Protokol o nastavení pojišťovvacího ventillu
Proh
hlášení o sho
odě
Certifikát jakosti a kompletnoosti
Před
dávací dokum
mentace záruuční list
Návo
od k obsluze a údržbě
Kataalog dílů
Strroj TNF‐8 sch
hválen ministterstvem dopravy a spojůů České Republiky k provvozu na pozeemních
komunikacích p
pod č. 6598 jako
j
pracovn
ní stroj přípoojný traktorový. Činnost stroje
s
prověřřena státní zkušebnou.
ohlášení o shhodě a značkka CE.
Naa základě těchto podkladů vydáno pro
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