
PRZYCZEPY ROLNICZE

TRADYCJE  DOŒWIADCZENIE  NIEZAWODNOŒÆ



“Jesteœmy jedn¹ z najwiêkszych na Litwie firm w bran¿y metalowej,
wiêkszoœæ zamówieñ otrzymujemy od zagranicznych odbiorców.
Zawsze szukamy rozwi¹zañ dla udoskonalenia dzia³alnoœci i 
mo¿liwoœci nowego partnerstwa. Staramy siê byæ niezawodnym
partnerem dla naszego klienta. Ca³y czas jesteœmy otwarci na
nowe propozycje i wierzymy w mo¿liwoœæi owocnej wspó³pracy”  
 

Jurgis Nausëda
Dyrektor generalny

Spó³ka akcyna Umega posiada bogate i d³ugoletnie tradycje w bran¿y
produkcji maszyn i urz¹dzeñ oraz obróbki metali. Za³ozona w roku 1980,
dzisiaj Umega jest du¿¹ firm¹ produkcyjn¹ z trzema departamentami:
Umega (Departament techniki rolniczej)
SNOL (przy³¹czony w roku 2004)
Vienybë (przy³¹czony w roku 2009) 

Firma skupia siê na rozszerzeniu technologii, udoskonalaniu produktów dla
spe³nienia oczekiwañ i potrzeb odbiorcy. Ka¿dy z 520 pracowników jest doskonale
wykwalifikowany; wyroby s¹ produkowane z najwy¿szej jakoœci materia³ów przy
u¿yciu nowoczesnych technologii; wszystko to prowadzi do wysokiego poziomu
jakoœci, niezawodnoœci i trwa³oœci. 

Grupa “UMEGA”

Od roku 1980 Od roku 1960 Od roku 1919

-TERM (Rosja)
BEL (Bia³oruœ)
UKRAINA (Ukraina)



Technologie:

Ciecie laserowe
Ciêcie gazowe CNC
Obróbka kszta³towa (do 600 ton)
Ciêcie na gilotynie
Wykrawanie m³oteczkowe CNC
Giêcie CNC
T³oczenie
Toczenie
Walcowanie
Wiercenie
Frezowanie
Spawanie:
   Rêczne MIG, MAG, TIG, kontaktowe
   Robot MIG
Szlifowanie
Obróbka elektro-erozyjna
Obróbka cieplna
Obróbka galwaniczna
Piaskowanie
Œrutowanie
Ciêcie dyskowe
Giêcie rur
Malowanie na mokro
Malowanie proszkowe
Odlewy ¿eliwne i aluminiowe 

 

Firma posiada mo¿liwoœci produkcji niezbêdnego
sprzêtu technologicznego (matryce, formy do
odlewów, itd.) dla procesów produkcyjnych.

Gwarantujemy wysok¹ jakoœæ i niezawodnoœæ!!!

Ca³kowita powierzchnia produkcyjna
260 000 m

2Umega 15 000 m
2Vienybë 30 000 m
2SNOL 15 000 m

Nowoczesne technologie
obróbki metali

Komputeryzowane systemy
projektowania, konstruowania,

produkcji i ewidencji.

Certyfikaty
ISO 9001

ISO 14001
DIN 18800-7:2006

DIN EN ISO 3834-2:2006

Rozwi¹zania
logistyczne



Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane  zawieszenie  typu   tandem;  si³ownik  teleskopowy; mechaniczna  stopa  podporowa;  
sztywny  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu;  sztywne  oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot do ty³u. Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, 
pod³oga  4 mm; mo¿liwoœæ demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Hydrauliczna stopa podporowa
• B³otniki
• Zaczep tylny
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne              SPA 7,5       SPA 10    SPA 12
£adownoœæ techniczna, kg   7 500           10 000     12 000 
Masa w³asna, kg                 2190            3600        4000 
Pojemnoœæ skrzyni, m          8,5               13            15            
D³ugoœæ skrzyni, mm           3880            4450        4950
Szerokoœæ skrzyni, mm        2000            2350        2350 
Wysokoœæ skrzyni, mm        1100            1250        1250
K¹t wywrotu, stopni            50               50            50
Obci¹¿enie oka dyszla, kg    2300            2800        3000
Rozstaw osi, mm                1000            1260        1260 
Ogumienie standardowe   11,5/80-15,3      385/65 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm     5350            6500         7000            
             - szerokoœæ, mm    2200            2550        2550 
             - wysokoœæ, mm    2250             2550        2550
  

Przyczepy burtowe SPA
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Przyczepy burtowe SPA
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Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych profili  zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane   zawieszenie  typu  tandem;  si³ownik  teleskopowy; hydrauliczna   stopa  podporowa;  
resorowany  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu;  sztywne  oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot do ty³u. Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, 
pod³oga  5 mm; mo¿liwoœæ demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• B³otniki
• Zaczep tylny
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPA 14            SPA 16    
£adownoœæ techniczna, kg    14 000             16 000     
Masa w³asna, kg                  4150               5500        
Pojemnoœæ skrzyni, m           18                  21,5                     
D³ugoœæ skrzyni, mm            4950               5950        
Szerokoœæ skrzyni, mm         2350               2350        
Wysokoœæ skrzyni, mm         1550               1550       
K¹t wywrotu, stopni             50                  50           
Obci¹¿enie oka dyszla, kg     3000               3000        
Rozstaw osi, mm                 1350               1350        
Ogumienie standardowe     385/65 R22,5   600/50 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm      7000               7900                    
             - szerokoœæ, mm     2550               2550        
             - wysokoœæ, mm     2850                3050        
  



Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych profili  zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane   zawieszenie  typu  tandem;  si³ownik  teleskopowy; mechaniczna  stopa  podporowa;  
sztywny  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu;  sztywne  oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot do ty³u. Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, 
pod³oga  5 mm; hydrauliczne otwieranie tylnej burty; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Hydrauliczna stopa podporowa
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• B³otniki
• Zaczep tylny
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPC 10            SPC 12    
£adownoœæ techniczna, kg    10 000             12 000     
Masa w³asna, kg                  3500               3700        
Pojemnoœæ skrzyni, m           12,5                14                     
D³ugoœæ skrzyni, mm            4500               5000        
Szerokoœæ skrzyni, mm         2200               2200        
Wysokoœæ skrzyni, mm         1300               1300       
K¹t wywrotu, stopni             50                  50           
Obci¹¿enie oka dyszla, kg     3000               3000        
Rozstaw osi, mm                 1260               1260        
Ogumienie standardowe     385/65 R22,5   385/65 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm      6600               7000                    
             - szerokoœæ, mm     2550               2550        
             - wysokoœæ, mm     2550                2550        
  

Przyczepy skorupowe SPC
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Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane  zawieszenie   typu   tandem;  si³ownik  teleskopowy; hydrauliczna  stopa  podporowa;  
resorowany  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu;  sztywne  oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot do ty³u. Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, 
pod³oga  5 mm; hydrauliczne otwieranie tylnej burty; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• B³otniki
• Zaczep tylny
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPC 14            SPC 16    
£adownoœæ techniczna, kg    14 000             16 000     
Masa w³asna, kg                  4350               5700        
Pojemnoœæ skrzyni, m           18                  21,5                     
D³ugoœæ skrzyni, mm            5000               6100        
Szerokoœæ skrzyni, mm         2200               2200        
Wysokoœæ skrzyni, mm         1600               1600       
K¹t wywrotu, stopni             50                  50           
Obci¹¿enie oka dyszla, kg     3000               3000        
Rozstaw osi, mm                 1350               1350        
Ogumienie standardowe     385/65 R22,5   600/50 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm      7000               7700                    
             - szerokoœæ, mm     2550               2550        
             - wysokoœæ, mm     2850                3050        
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Przyczepy skorupowe SPC



Przyczepa skorupowa SPC 19

Dane techniczne                 SPC 19
£adownoœæ techniczna, kg     20 000
Masa w³asna, kg                   6800
Pojemnoœæ skrzyni, m            26
D³ugoœæ skrzyni, mm             7100
Szerokoœæ skrzyni, mm          2200
Wysokoœæ skrzyni, mm          1600
K¹t wywrotu, stopni              50
Obci¹¿enie oka dyszla, kg      3000
Rozstaw osi, mm                  1810
Ogumienie standardowe       600/55 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm       8950
             - szerokoœæ, mm      2550 
             - wysokoœæ, mm      3100           
  

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych;  osie  ADR, tylna oœ skrêtna;  resorowane  
zawieszenie  typu   tandem;  dwa   si³owniki   teleskopowe;   hydrauliczne   blokowanie   resorów;  
hydrauliczna  stopa  podporowa;  resorowany  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu; sztywne oko 
dyszla Ø40 mm; zaczep tylny; b³otniki 
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, pod³oga  5 mm; 
hydrauliczne otwieranie tylnej burty; drabinka;
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach
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Przyczepa skorupowa SPC 30

Dane techniczne                 SPC 30
£adownoœæ techniczna, kg     30 000
Masa w³asna, kg                   9500
Pojemnoœæ skrzyni, m            39,5
D³ugoœæ skrzyni, mm             8200
Szerokoœæ skrzyni, mm          2150/2200
Wysokoœæ skrzyni, mm          2200
K¹t wywrotu, stopni              50
Obci¹¿enie oka dyszla, kg      3000
Rozstaw osi, mm                  1525
Ogumienie standardowe       600/55 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm       9650
             - szerokoœæ, mm      2550 
             - wysokoœæ, mm      3700           
  

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych; osie  skrêtne ADR z automatyczn¹ blokad¹
przy cofaniu; resorowane zawieszenie typu tridem; hydrauliczne blokownaie resorów; dwa si³owniki
teleskopowe; hydrauliczna  stopa  podporowa; resorowany  dyszel z  regulacj¹  wysokoœci zaczepu;
zaczep tylny: tylne z³¹cza i gniazda; sztywne oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Profilowane  burty boczne z blachy o gruboœci 3 mm ze wzmocnieniem pionowym, pod³oga  5 mm; 
hydrauliczne otwieranie tylnej burty; drabinka; nadstawa 600 mm
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.
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Przyczepy burtowe SPT
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Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Hydrauliczna stopa podporowa
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Zaczep tylny automatyczny
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPT 10            SPT 12    
£adownoœæ techniczna, kg    10 000             12 000     
Masa w³asna, kg                  3700               4100        
Pojemnoœæ skrzyni, m           13                  15                     
D³ugoœæ skrzyni, mm            4700               4700        
Szerokoœæ skrzyni, mm         2400               2400        
Wysokoœæ skrzyni, mm         1200               1400       
K¹t wywrotu, stopni             50                  50           
Obci¹¿enie oka dyszla, kg     3000               3000        
Rozstaw osi, mm                 1260               1260        
Ogumienie standardowe     385/65 R22,5   385/65 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm      6600               6600                    
             - szerokoœæ, mm     2550               2550        
             - wysokoœæ, mm     2600                2800        
  

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane zawieszenie typu tandem;  si³ownik  teleskopowy trójstronnego wywrotu; mechaniczna
stopa  podporowa; sztywny  dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu;   sztywne  oko dyszla  Ø40 mm;
zaczep tylny mechaniczny;  instalacje  do pod³¹czenia drugiej przyczepy; b³otniki kó³ tylnych
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot trójstronny. Profilowane  burty  boczne  o gruboœci 3 mm ze  wzmocnieniem  pionowym, 
pod³oga  5 mm; mo¿liwoœæ demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.



Przyczepa burtowa SPT14
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Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych; ochrona boczna z rur stalowych; osie ADR; 
resorowane zawieszenie typu tandem;  si³ownik  teleskopowy trójstronnego wywrotu;  hydrauliczna
stopa  podporowa; resorowany dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu; sztywne oko dyszla Ø40 mm;
zaczep tylny mechaniczny;  instalacje  do pod³¹czenia drugiej przyczepy; b³otniki kó³ tylnych
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot trójstronny. Profilowane  burty  boczne  o gruboœci 3 mm ze  wzmocnieniem  pionowym, 
pod³oga  5 mm; mo¿liwoœæ demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Dane techniczne                 SPT 14
£adownoœæ techniczna, kg     14 000
Masa w³asna, kg                   4700
Pojemnoœæ skrzyni, m            18
D³ugoœæ skrzyni, mm             5150
Szerokoœæ skrzyni, mm          2400
Wysokoœæ skrzyni, mm          1400
K¹t wywrotu, stopni              50
Obci¹¿enie oka dyszla, kg      3000
Rozstaw osi, mm                  1350
Ogumienie standardowe       385/65 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm       7000
             - szerokoœæ, mm      2550 
             - wysokoœæ, mm      2800           
  

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Zaczep tylny automatyczny
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach



Przyczepy burtowe SPP

 Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Zaczep tylny automatyczny
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPP 6          SPP 8        SPP10    
£adownoœæ techniczna, kg    6 000          8 000         10 000
Masa w³asna, kg                  2700           2900          3900
Pojemnoœæ skrzyni, m           9,2             10,6           13   
D³ugoœæ skrzyni, mm            4400           4400          4700
Szerokoœæ skrzyni, mm         2100           2100          2400
Wysokoœæ skrzyni, mm         1000           1150          1200
K¹t wywrotu do ty³u             50               50             50 
K¹t wywrotu na boki             45              45             45
Ogumienie standardowe   11,5/80-15,3 14,0/65-16 385/65R22,5
Wymiary gabarytowe: 
             - d³ugoœæ, mm        6350           6350          6900          
             - szerokoœæ, mm     2300           2300          2550
             - wysokoœæ, mm     2200            2350          2650
  

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych;  osie  ADR;  resory paraboliczne; si³ownik  
teleskopowy  trójstronnego  wywrotu; obrotnica   z   ram¹  obrotnicow¹; kulowy  system wywrotu; 
dyszel trójk¹tny ze sprê¿yn¹ podtrzymuj¹c¹; zaczep tylny mechaniczny;  instalacje  do pod³¹czenia
drugiej przyczepy; b³otniki kó³ tylnych; oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot  trójstronny.  Profilowane  burty  boczne  o  gruboœci  3  mm,  pod³oga  4 mm; mo¿liwoœæ 
demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.
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Przyczepy burtowe SPP

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych;  osie  ADR;  resory paraboliczne; si³ownik
teleskopowy  trójstronnego  wywrotu; obrotnica  z  ram¹  obrotnicow¹;  kulowy   system wywrotu; 
dyszel trójk¹tny ze sprê¿yn¹ podtrzymuj¹c¹; zaczep tylny mechaniczny;  instalacje  do pod³¹czenia
drugiej przyczepy; b³otniki kó³ tylnych; oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot  trójstronny.  Profilowane  burty  boczne  o  gruboœci  3  mm,  pod³oga  5 mm; mo¿liwoœæ 
demonta¿u wszystkich burt; drabinka
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

 Wyposa¿enie dodatkowe:
• Plandeka rolowana
• Wiêksze ogumienie
• Nadstawy burtowe
• Zaczep tylny automatyczny
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPP 12        SPP 14       SPP16    
£adownoœæ techniczna, kg    12 000         14 000       16 000
Masa w³asna, kg                  4100           4700          4900
Pojemnoœæ skrzyni, m           15              18              21,5   
D³ugoœæ skrzyni, mm            4700           5150          5150
Szerokoœæ skrzyni, mm         2400           2400          2400
Wysokoœæ skrzyni, mm         1400           1400          1600
K¹t wywrotu do ty³u             50               50             50 
K¹t wywrotu na boki            45               45             45
Ogumienie standardowe                     385/65R22,5
Wymiary gabarytowe: 
             - d³ugoœæ, mm        6900           7300          7300          
             - szerokoœæ, mm     2550           2550          2550
             - wysokoœæ, mm     2850           2900          3100
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Wyposa¿enie dodatkowe:
• Zawieszenie tandem, boogie
• Hardox 5, 6 mm
• Zaczep tylny
• Tylne z³¹cza i gniazda
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Dane techniczne               SPD 12            SPD 16    
£adownoœæ techniczna, kg    12 000             16 000     
Masa w³asna, kg                  5000               7000        
Pojemnoœæ skrzyni, m           6,5                  7,5                     
D³ugoœæ skrzyni, mm            4000               4500        
Szerokoœæ skrzyni, mm         2400               2400        
Wysokoœæ skrzyni, mm         700                 700       
K¹t wywrotu, stopni             50                   50           
Obci¹¿enie oka dyszla, kg     3000               3000        
Rozstaw osi, mm                 1350               1350        
Ogumienie standardowe     550/45 R22,5   600/50 R22,5
Wymiary: - d³ugoœæ, mm      5700               6200                    
             - szerokoœæ, mm     2550               2550        
             - wysokoœæ, mm     2300                2300        
  

Przyczepy skorupowe SPD
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Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia  z  prostok¹tnych  profili  zamkniêtych  w  gatunku  S355;  osie  ADR; zawieszenie 
wahaczowe;  si³ownik  teleskopowy; hydrauliczna stopa podporowa; resorowany  dyszel z regulacj¹ 
wysokoœci zaczepu;  sztywne  oko dyszla Ø40 mm
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h;  postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Wywrot do ty³u; burty  boczne  o gruboœci 8  mm  ze  wzmocnieniem  pionowym, pod³oga  10 mm; 
hydrauliczne otwieranie tylnej burty; podwy¿szenie 270 mm z przodu skrzyni
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.



Wóz prze³adowczy GPP23

Wyposa¿enie dodatkowe:
• Oœ skrêtna
• Wiêksze ogumienie
• Hamulce hydrauliczne
• Lakierowanie w innych kolorach

Wyposa¿enie standardowe:
Podwozie:
Rama  podwozia z prostok¹tnych  profili  zamkniêtych;  osie  ADR;  resorowane  zawieszenie  typu 
tandem; hydrauliczna stopa podporowa; WOM; dyszel z regulacj¹ wysokoœci zaczepu; sztywne oko 
dyszla Ø40 mm; b³otniki
Hamulce:
Pneumatyczne dwuprzewodowe; 50 km/h; postojowy hamulec rêczny
Skrzynia ³adunkowa:
Profilowane  burty  boczne z blachy o gruboœci 4 mm ze wzmocnieniem pionowym, pod³oga 5 mm; 
zasuwa  przenoœnika  poziomego;  hydraulicznie  podnoszony  przenoœnik  pionowy  z  mo¿liwoœci¹  
ustawienia w lew¹ lub praw¹ stronê; drabinka i pomost roboczy; plandeka; waga elektroniczna
Lakierowanie: 
Podwozie  gruntowane i  lakierowane  standardowo  w  kolor  szary  RAL7043, skrzynia ³adunkowa 
gruntowana i lakierowana w kolor czerwony RAL2002. Lakierowanie chemoutwardzalne 2K.

Dane techniczne                 GPP23
£adownoœæ techniczna, kg     17 000
Masa w³asna, kg                   7500
Pojemnoœæ skrzyni, m            23
D³ugoœæ skrzyni, mm             6000
Szerokoœæ skrzyni, mm          2450
Czas roz³adunku, min            3-4
Wysokoœæ przenoœnika, m      3,5..4,9
Obci¹¿enie oka dyszla, kg      3000
Ogumienie standardowe        600/55-26,5
Obroty WOM                        540 / 1000
Wymiary: - d³ugoœæ, mm        9200
             - szerokoœæ, mm      2550 
             - wysokoœæ, mm      3600        
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AB “UMEGA”
Metalo 5
LT-28216 Utena
Litwa
Tel. +370 389 69075
Fax +370 389 69646
sales@umega.lt
www.umega.lt
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