
ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ-ΚΑΡΟΤΣΕΣ-ΡΥΜΟΥΛΚΕΣ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΕΣ TR1I. 

Γεωργικά Μηχανήματα| Φωτόπουλος Σ. Αντώνιος | Κουλούρα  Ημαθίας |  Τηλ: 2331306000  –  6972059446 

 

Πλατφόρμες – Καρότσες - Τρέιλερ μεταφοράς αγροτικών προϊόντων με 
εσωτερικούς τροχούς του πλαισίου σασί για την μεταφορά των 
αγροτικών προϊόντων σας καθώς και γενικών μεταφορών. Ρυμουλκά 
σύγχρονα και αξιόπιστα για τις μεταφορές σας, κατασκευασμένα από 
προσεγμένα υλικά, που συνδυάζουν και προσφέρουν αντοχή στο 
χρόνο, άνετες και ασφαλής μεταφορές με χαμηλό κόστος αγοράς. 

Στάνταρ εξοπλισμός:   

 Άξονας 1 με 2-4 τροχούς και ελαστικά. 
 Ανάρτηση με σουστόφυλλα 
 Σασί ενιαίος διαμήκης δοκός από χάλυβα υψηλής αντοχής σε 

σχήμα Π. + πατενταρισμένη ενίσχυση 
 Πάτωμα λαμαρίνα πάχους 2,5-4 χιλιοστών 
 Ορθοστάτης, ποδαρικό μηχανικό. 
 Γάντζους πρόσδεσης περιμετρικά. 
 Παραπέτο στήριξης μπροστινό. 
 Ντουλαπάκι αποθήκευσης σχοινιών, ιμάντων κτλ. 
 Κοτσαδόρος βοηθητικός πίσω. 
 Ποδιά προστασίας (φαναριέρα) για να φιλοξενήσει το 

φωτισμό και τη σήμανση. 

Πρόσθετος εξοπλισμός  

o Φρένα υδραυλικά ή αερόφρενα. 
o Παραπέτο λαμαρίνας – πλέγματος - κάγκελο προαιρετικά. 
o Υδραυλικό ποδαρικό. 
o Τιμόνι με μύλο περιστροφής.  

Ειδικά χαρακτηρίστηκα  

 Βελτιωμένα τεχνολογικά πρότυπα ασφάλειας σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ! 

 Ευελιξία προσαρμογής των συστημάτων σύμφωνα με την 
δυναμικότητα και τις ειδικές απαιτήσεις της κάθε εργασίας!! 

 Εναρμονισμένα με τις διατάξεις περί συμμόρφωσής που 
διέπουν όλα τα ρυμουλκούμενα από τον Κ.Ο.Κ. (φωτισμός, 
πέδηση, διαστάσεις) και του ΠΔ 238/94 (Α΄135) σχετικά με το 
καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρέων 
αγροτικών μηχανημάτων !!! 

 Ελαφρύ, σταθερό με αντοχές ρυμουλκούμενο !!!! 

 

(Ο ειδικός στην κατασκευή ρυμουλκούμενων οχημάτων αγροτικής 
χρήσης. κατασκευάζοντας όλων των ειδών όπως Συρόμενα, 
Επικαθούμενα, Μονοαξονικά, Διαξονικά, Τριαξονικά κ.α…. ) 

 

            

 

            

 

      

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
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kg 

TR1I/10 3000-5000 1250-2500 550 1 2χ6,25/10 3000 2300 +- 700 +- 

TR1L/14 3000-5000 1250-2500 700 1 2X185/14 3000 2300 +- 700 +- 

TR1L/12 3000-5000 1250-2500 800 1 2X10.080/12 3500 2700 +- 800 +- 

TR1IF/12 3000-5000 1250-2500 800 1+ΦΡΕΝΟ 2Χ10,080/12 3500 2700 +- 800 +- 

TR1I/15.3 3000-5000 1250-2500 850 1 2X10.075/15.3 5000 4000 +- 1000 +- 

TR1IF/15.3 3000-5000 1250-2500 850 1+ΦΡΕΝΟ 2X10.075/15.3 5000 4000 +- 1000 +- 

TR1IF/14-4 3000-5000 1250-2500 700 1+ΦΡΕΝΟ 4X185/14 6000 5000 +- 1000 +- 

TR1F/16-4 3000-5000 1250-2500 850 1+ΦΡΕΝΟ 4Χ650-750/16 7000 5800 +- 1200 +- 

 

Κατόπιν παραγγελίας τα μηχανήματα υπόκεινται σε αλλαγές και διατίθενται σε διαφορετικές διαστάσεις και τύπους βάση αναγκών του πελάτη. 


