
Przeznaczenie:

Przyczepy serii PB przeznaczone są głównie do przewozu bel słomy lub sianokiszonki oraz wykorzystywane tam, gdzie 
przewozi się ładunki, które wymagają dużych płaskich powierzchni np. palety, skrzynie. Duża powierzchnia ładunkowa 
platform umożliwia optymalne wykorzystanie nośności przyczepy, co w przypadku bel słomy, które mają dużą objętość 
przy stosunkowo niskiej masie własnej stanowi najważniejszą zaletę przyczep tego typu.

Wyposażenie standardowe przyczep serii PB: hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z regulacją siły ha-
mowania, hamulec postojowy, zawieszenie resorowane na resorach parabolicznych, instalacja oświetle-
niowa, błotniki kół tylnych, kliny podporowe, składane ściany zaporowe przednia i tylna, regulacja wysu-
nięcia tylnej ściany zaporowej.
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DANE TECHNICZNE PBD 8 PB 11 PBD 13 PB 16
Ładowność techniczna 8 000 kg 11 000 kg 13 000 kg 16 000 kg

Prędkość technicznie dopuszczalna 30/40 km/h 30/40 km/h 30/40 km/h 30/40 km/h

Powierzchnia ładunkowa platformy 15 m2 23 m2 15 m2 23 m2

Długość przestrzeni ładunkowej 6,6 m 9,9 m / 9,6** 6,6 m 9,9 m / 9,6**

Długość całkowita platformy z odsuniętą maksymalnie ścianą tylną 7,45 m 10,75 m 7,45 m 10,75 m

Szerokość platformy ładunkowej 2,45 m 2,45 m 2,45 m 2,45 m

Wysokość podłogi od podłoża 1,1 m 1,1 m 1,33 m 1,33 m

Liczba osi 2 3 2 3

Standardowy rozmiar ogumienia 315/60 R22,5 315/60 R22,5 385/65 R22,5 385/65 R22,5

Maksymalny rozmiar ogumienia (40 km/h) 500/50-17 500/50-17 550/60 R22,5 550/60 R22,5

Wyposażenie dodatkowe
Lakierowanie w kolorach wskazanych przez klienta + + + +

Zaczep tylny + – + –

Hydrauliczne burty boczne + + + +

* producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i związanych z tym danych technicznych.
** długość całkowita platformy z hydraulicznymi burtami bocznymi.
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Przyczepy do przewozu bel typu PB



Ściany tylne w przyczepach do bel serii PB i PBD wysuwają się o 850 mm.

Po wysunięciu zabezpieczającej ściany tylnej powiększamy długość platformy, co pozwoli nam na załadowanie 34 bel sianoki-
szonki o ø 1200 m.

PBD 8 i PBD 13, to przyczepy które można spiąć w zestaw. Jednak pierwsza przyczepa nie może mieć w takim przypadku wysu-
niętej ściany tylnej. Taki zestaw może przetransportować 40 bel słomy lub sianokiszonki.

Hydrauliczne burty zapewniają bezpieczny transport ładunku do miejsca docelowego.  Hydraulicznie podnoszone stalowe  
ramiona przyczepy, zabezpieczają bele sianokiszonki znacznie szybciej niż manualne spinanie ich pasami transportowymi. 

Opuszczone hydrauliczne ramię zabezpieczające pozwala na załadunek przyczepy tradycyjnymi metodami. Drugie ramie pod-
niesione do góry zabezpiecza bele podczas załadunku. Należy jednak pamietać aby przy podjeżdżaniu przyczepą, podnosić 
opuszczone ramię na odpowiednią wysokość tak  aby nie zahaczyć o nierówności podłoża.

PB 11 i BP 16 można doposażyć opcjonalnie w hydrauliczne ramiona zabezpieczajace.


