
CAPRĂ DE CUPLARE  
DE RIDICAT 
TIP FONTAINE 3000 FFH
Capră de cuplare este destinată tractoarelor de tip Mega, care, datorită me-
canismului de ridicare, permit cuplarea semiremorcilor cu înălțime standard. 
În poziția ridicată Capră de cuplare are aceeași rezistență ca și în poziția coborâtă 
- ambele tipuri de semiremorci se pot încărca în aceeași mod. 

 D Înălțimea de ridicare de ales (capră de cuplare are întotdeauna 2 înălțimi): 

1   - 166 mm. plus 104 mm. = 270 mm. 

2   - 166 mm. plus 154 mm. = 320 mm. 

3   - 166 mm. plus 206 mm. = 372 mm. 

 D CULOARE DUPĂ PALETA RAL
 D SISTEM SUPLIMENTAR DE UNGERE CENTRALĂ  

GROENEVELD.
 D PLACĂ SUPERIOARĂ A CARPEI DE CUPLARE 300 LM (LM = Întreținere re-

dusă)  
- placă din fontă cu plăci de alunecare din plastic rezistent special care limitează 
utilizarea lubrifiantului

 D Green Eye  

 D UNGERE PUNCTUALA 
Sistemul de ungere punctuala 
Fontaine Fifth Wheel aplică lubri-
fierea în mod automat la pivotul 
de direcție, șimunca lui poate fi 
programată în intervale de la 1 la 
12 luni, astfel încât utilizatorul nu 
trebuie să-și țină mintede lubri-
fiere.

OPȚIUNI RECOMANDATE:

Dacă capră de cuplare 
nu este închisă sau 
deteriorată, atunci 

clema de protecție a 
sistemului Techlock nu 

va funcționa.

CARABINĂ DE SECURITATE  
CU SENZOR
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CELE MAI ÎNALTE PARAMETRI TEHNICI PE PIAȚĂ:
 D D = 130 kN (forța maximă de tracțiune, pentru setul tractor cu 2 axe 

+ semiremorcă 3 cu axe cu DMC de 40 tone este de aproximativ 90 kN-adică șa 
are o rezervă considerabilă de rezistență)

 D U = 18 tone (presiune maximă pe capră de cuplare, semiremorcă standard cu 3 axe 
cu lungimea de 13,6 m este încărcată la maxim DMC presează capră de cuplare 
de 12 tone - capră de cuplare are o rezervă considerabilă de rezistență)

 DTechLock ® 

AVANTAJE:

Fără contact = fără încheiere
Proiectat pentru a reduce riscul de a nu fi încheiat, 
senzorul patentat de înălțime TechLock® nu va lăsa 
capră de cuplare să se închidă dacă pivotul de di-
recție este la o înălțime sau poziție greșită

Protecția fălcii
Instrumentele noastre de protecție profilate prote-
jează mecanismul TechLock® împotrivă deteriorărilor 
cauzate de aderența necorespunzătoare.

Uzura mai mică a pivotului de direcție al semiremorcii
Suprafața de contact a pivotului de direcție de 360 ° 
prelungește durata de viață a mecanismului pivotului 
de direcție și a caprei de cuplare. 

REGLAREA ÎNĂLȚIMII
TIPURI DISPONIBILE:

DIMENSIUNI:
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3  ridicare de 206 mm. (166 + 206 = 372 mm.)

2  ridicare de 154 mm. (166 + 154 = 320 mm.)

1  ridicare de 104 mm. (166 + 104 = 270 mm.)

TIP FONTAINE  
3000 FFH 
CLASA G50-X

ÎN EUROPA DOAR COMPANIA FONTAINE OFERĂ 3 ANI DE GARANȚIE PENT-
RU TOATE TIPURILE CAPRELOR DE CUPLARE!

SCANAȚI CODUL ȘI VERIFICAȚI DETALIILE
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