Az Emilcamion 1977 óta foglalkozik ipari járművek fejlesztésével és felszerelésével.
Az állandó növekedésnek és a kutatásba és fejlesztésbe történt befektetésnek köszönhetően
az Emilcamion az utóbbi három évtizedben többször forradalmasította a billenthető felépítmények
ágazatát fontos szabadalmakat és innovatív megoldásokat kifejlesztve, amelyek ma az ágazat
legmagasabb standardját képviselik.
Ma az Emilcamion vitathatatlanul piacvezető Olaszországban és Európában,
kb. 120 vevőszolgálat és viszonteladó alkotta hálózatával.
Az Emilcamion együttműködik a világ legnagyobb motorgyáraival,
úgymint a Volvo, Mercedes-Benz, Renault, Iveco, Daf, Scania, Man és Astra.

S5 EVO
Hungarian version

A többcélú tartályok nemzetközi áttekintésében az S5 billenthető tartály évek óta a technika és a design maximális kifejeződése.
Ma az EVO verzióban rendkívülivé vált. Az új designnak és az új műszaki megoldásoknak köszönhetően könnyebbé és robusztusabbá tettük.
Új extrákat és új funkciókat alakítottunk ki, úgymint a teljesen hermetikusan szigetelő zárórendszer és a behajtható kipufogó-hosszabbító.

M5 - S5

TRIPOST

Az S5 és M5 billenthető felépítmények egy frontális emelő hidraulikus hengerrel készülnek; a tartótok a gyártó
iránymutatásai szerint készül hátsó merevítő kereszttel és a billentési stabilitás fokozása érdekében kiszélesített
hátsó forgó konzolos billentési rendszerrel. A hidraulikus berendezés lehetővé teszi a billentést és a rámpa nyitását
a vezetőfülkéből.

A TRIPOST egyszerre hátsó tartály és háromoldalú felépítmény; egy három oldalon rezgő frontális emelő hidraulikus
henger és 2 csak oldalsó billentési funkciónál működésbe lépő hátsó működtető henger teszik lehetővé,
hogy a TRIPOST ezeket az előnyöket nyújtsa.

T5

P6

A kocsiszekrény alatti emelőhengeres háromoldalú billenthető felépítmény kezdetektől fogva a legsokoldalúbb,
az építőipari, fuvarozó és földmunkát végző vállalkozások által leginkább igényelt és használt felszerelés.
Pontosan azért, mert minden munkaterületen sokoldalúan használható, a háromoldalú billenthető felépítmény
az Emilcamion egyik referenciaterméke. Ebben a kontextusban új konstrukciós megoldásokba akartunk befektetni,
célul tűzve ki a működési megbízhatóságot, de fontos eredményeket kívántunk elérni a kis súly és az új funkcionális
jellemzők területén is.

A P6 hátsó billenthető felépítmény abból a vevői igényből született, hogy legyen egy első hengeres (vagyis
alacsony súlypontú) hátsó billenthető felépítmény egyenes rakodófelülettel, ami lehetővé teszi a szélesség teljes
kihasználását. A P6 az S5 technológiáját (ugyanaz a tartótok és billentési rendszer), valamint a könyv módjára nyíló
hátsó rámpás T5 belső méreteit örökölte meg. A P6-ot úgy fejlesztettük ki, hogy készletben, leszerelhető platóval,
falakkal és rámpával lehessen kialakítani. Ez lehetővé teszi, hogy a nemzeti és nemzetközi piacra korlátozott
költséggel lehessen szállítani.

EMILCAMION srl • via dell’Industria 1 - 40050 Argelato, Bologna • OLASZORSZÁG
			Telefon +39 051 6633911 Fax +39 051 6633922		

Ez a prezentáció az Ön nyelvén készült. Ha levelet kíván írni,
kérjük, angolul írjon. Köszönjük.
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