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Комерційна пропозиція №160320
Напівпричіп-платформа
TAD Classic 24-2
(вживаний)
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TAD CLASSIC 24-2 низькорамний напівпричіп для
транспортування дорожньої,
будівельної, с/г техніки, та різноманітних промислових вантажів.
При виробництві ми використовуємо комплектуючі від виключно найкращих світових
виробників, BPW SAF WABCO які забезпечують високу надійність та якість нашого продукту.
Зварна рамна конструкція виготовлена із високоміцних сталей S355 та S 690 QL. Високий рівень
професіоналізму наших працівників, якісне зварювальне та сервісне обладнання дають нам змогу
гарантувати високу якість нашого продукту та давати гарантію 36 місяців або 150 тис. км.
пробігу.
Наша компанія є також одним з найбільших перевізників негабаритних вантажів в Україні , ми
активно впроваджуємо набутий нами досвід у власне виробництво.
Висока якість продукції та надійність в процесі експлуатації
Значно нижча ціна в порівнянні з європейськими аналогами
Індивідуальний підхід до кожного клієнта, та тісний контакт в процесі експлуатації
Набутий досвід в перевезеннях втілюється у виробництво, наша техніка зручна,
надійна, та проста в експлуатації

Технічні характеристики
вантажопідйомність

25000кг

повна маса до
власна маса – до

36500кг
11000кг

ширина

2550мм

розширення

3500мм

довжина робочої платформи

10000мм

висота робочої платформи

500мм

висота сідла тягача

1150мм/±50мм

міжосьва відстань 1-а вісь 2-а вісь
навантаження на зчепний пристрій

1310мм
17000кг

навантаження на осі
швидкість

25000кг
90км\год
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Опції в даній комплектації
Робоча платформа «широка»
Настил гузнека рефлений метал товщиною
5мм 
Додаткові ящики на передньому гузнеку
Пневматичнийчний спосіб розчеплення гузнека
від платформи
Пневмосистема WABCO з ABS/EBS
Осі кількістю 2 шт SAF 10т R17.5 з
барабанними гальмами
Шини MICHELIN R17.5 235\75
9шт(збереження протектора 50-60%)
Такелажні петлі для закріплення вантажу з
максимальним навантаженням 5300кг 
Такелажні ремінці 4шт
Противідкотні опори 2шт
Мигалка 1шт.
Дорожній конус 8шт
Запаска 1шт
Світловібиваюча смуга по всій довжині та
задній частині платформи
Колір синій RAL 5001


















Ціна з даними опціями на даний напівпричіп становить від 35 000 євро
з ПДВ
Рік випуску 2020
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