
PRIEKABOS 

 

ForeSTeel FT-2200 tripusė išverčiama priekaba – keliamoji galia 2200 kg 
Vienos ašies priekaba ForeSTeel FT-2200 yra populiari dėl unikalaus sprendimo viešųjų paslaugų ir aplinkotvarkos sritims, bei tarp 

ūkininkų mėgėjų ir statybų paslaugų tiekėjų. Dėl įvairiapusiškumo ir lengvo naudojimo FT-2200 leidžia lengvai atlikti kiekvieną darbą 

ir suteikia platų panaudojimo pasirinkimą. FT-2200 siūlo įvairias aukščiausios kokybės funkcijas, kurios jums leis darbą atlikti dar 

patogiau ir greičiau. 
 

 3 Išvertimas į 3 puses 
 Automatinis išvertimo 

ribojimas 
 Daugiafunkcinės durelės 
 Galinių durelių fiksavimas 
 Reguliuojamo aukščio, 

nuimama pastatymo koja 
 Varžtais pritvirtinta ašis 

 Nuimami šoniniai bortai 

 Sodo darbų ir kelių padangos 

 Reguliuojamas kablys (6 poz.) 

 Standartinė D32 kablio skylė 

 LED šviesos (standarte) 

 Galinės šviesos su vyriais 
 Laidų ir žarnų laikikliai 

 Papildomai pasirenkamas D50 

rutulinis kablys 

 Parkavimo kaladėlės ratams 

 Papildomai pasirenkamas ratų 

atramos keltuvas 

 Platformos tipo kėbulas 

  

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMAS TINKLAS 
Galite pridėti  iki 2,3 kubinių metrų tūrio 

plieninio tinklo bortus - aukštis 750 mm. 

Visas dėžės tūris iki 3,2 m3. 

 
LAPŲ IR ŽOLĖS SIURBLYS 
Tegul lapų rinkimas nebekelia problemų. 

FT-2200 su lapų siurbliu supaprastina 

kiekvieno metų laiko darbą. 

 
PLATFORMINIS KĖBULAS 
Visi šoniniai bortai yra lengvai nuimami ir 

priekaba naudojama kaip platforma. Joje 

lengvai telpa trys euro paletės. 

 KAUNE 
Juodonių k., Babtų sen., 
Kauno r. sav. LT-54336 
Tel. (8-37) 750 260 
 
 
VILNIUJE 
Užubalių k., Avižienių sen., 
Vilniaus r. sav. LT-14180 
Tel. (8-5) 240 40 02 

ŠIAULIUOSE 
Aplinkkelio g. 85, Vijolių k., 
Šiaulių kaimiškoji seniūnija, 
Šiaulių r. sav., LT-76153 
Tel. (8-41) 547 545 
 
ŠAKIUOSE 
Girėnų k., Rytinis aplinkelis 9, 
Šakių r. sav. LT-71107 
Tel. (8-345) 52770 

Vejų ir komunalinės technikos 
Pardavimų vadovas 
Vidmantas Bagušis 
+370 698 73745 

 
 
 

www.dojusagro.lt 
www.vejutechnika.lt 
www.foresteel.eu 

 



PRIEKABOS 

 

ForeSTeel F-2200 – į tris puses išverčiamos, vienos ašies priekabos techniniai duomenys 

ForeSTeel FT-2200 vienos ašies priekaba dėl savo platformos tipo kėbulo ir išvertimo į   

tris puses funkcijos, suteikia daug galimybių. Aukštos kokybės konstrukcija ir gera 

išvaizda suteikia dar daugiau. 

 

Keliamoji galia 2200 kg 

Platformos matmenys, (P x I) 1310 x 2500 mm 

Vidaus matmenys, (P x I) 1250 x 2440 mm 

Bendra masė 485 kg 

Krovinio aukštis 770 mm 

Šoninių bortų aukštis 300 mm 

Išvertimo kampas  53/45 ° laipsnių 

Maksimalus greitis 25/40 km/val 

Visas ilgis 3880 mm 

Visas plotis 1360 mm 

Visas aukštis 1082 mm 

Tūris 0,95 m3 

Tūris (įsk. priedus) 3,2 m3 

Hidraulinio cilindro tūris 3.5 L 

Ratų dydis 26x12x12 colių 

Išvertimo kampo ribojimas Hidro automatinis 
 

*Padangų pasirinkimai: Kelių paskirtis (40 km/val.) ir naudojimui soduose (25 km/val). 

*STARCO padangos, DI NATALE BERTELLI hidraulika, FAD ašys, LED šviesos. 

*Priekaba yra sukurta ir pagaminta pagal ES direktyvas ir turi CE sertifikatą. 

 Tūrio padidinimo priedai 
Papildomas tūris: 2,3 m3 
Padidinimo aukštis: 750 mm 
Visas tūris:  3,2 m2 
 
Pasirenkamos vidinės PVC uždangos. 
Reikalingos naudojant su lapų siurbliu 

Sujungimo tipai 
Prikabinimo ąsa D32 mm 
Rutulinis prikabinimo  mechanizmas 
D50 mm 
 
Visi prikabinimo mechanizmai leidžia 
pasirinkti vieną iš 6 skirtingų kabinimo 
aukščių 

Lapų siurblys 
Briggs ir Stratton 13/18 hp variklis 
Siurbimo žarna: D200 mm x L3.5m/L5m 
Rotoriaus dydis: D400/D500 mm  
Pajėgumas: 70/90 m3/min 
 
Siurbimo rankenėlė su besisukančiu ratu 
Hardox® korpusas ir rotoriaus 
dėvėjimosi plokštelės 
Hardox® trintuvo mentės 
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