Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. - Rettenbach 10 a - A 6241 Radfeld

Ecomax Trailers SRL
Toporasului nr.3 Ghimbav
RO 500053 Brasov, jud.BV

BERGER Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.
Rettenbach 10a | 6241 Radfeld, Austria
T +43 (0) 5338 | 8421-7000
F +43 (0) 5338 | 8421-97000
office@berger-ecotrail.com
www.berger-ecotrail.com
Persoana de contact:
Meisel Jozsef
Telefon: +436649620794
Fax:
E-mail:
j.meisel@berger-ecotrail.com

Ofertă informativă 5084-1-1.96019
Commission: exDEMO / order #85761

Client:
Alex Hosu
Număr client: 42115
Telefon: +40 784 326629
Mobil:
alex.hosu@ecomax-trailer.ro
E-mail:
Data:

13.01.2020

Pagina 1 / 6

Cerere de achiziție către Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H., bazată pe Termenii și condițiile generale
atașate:
Cantit
1

Tip / Descriere tehnică
Semiremorcă ultraușoară 2 axe, Mega, cadru oțel, cu suprastructură prelată tip perdea,
BERGERecotrail® - model SAPL 20 LTMn
Dimensiuni și greutăți:
Greutate proprie cu echipare standard:
Greutate proprie cu echiparea selectată:
Greutate maximă admisă / posibilă dpdv tehnic:
Sarcină utilă teoretică / posibilă dpdv tehnic:
Înălțime exterioară fără sarcină* :
Înălțime interioară:
Înălțime de încărcare laterală:
Înălțime cuplă șa:
Înălțime maximă de încărcare, spate:
Lungime internă:
Cauciucuri:

4690
4770
31000 / 32000
26310 / 27310
4000 / 4050
2950 / 3000
2810 / 2860
920
1010
13620
Goodyear / 435/50 R 19,5 /

kg
kg
kg
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
janta de otel
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Număr cod Echipare

Greutate / kg

Șasiu:
327-1

Șasiu sudat din oțel cu granulație fină S700, traverse (profile Z) la distanțe de aprox.
375 mm - remorcă standard, tip Mega
Cadru exterior perforat multifuncțional, 68 de puncte de fixare la distanțe de 187
de mm pe lungimea completă a cadrului exterior, certificate conform DIN EN 12640
pentru o greutate de tracțiune de până la 2.000 daN, alte găuri disponibile pentru
posibilități de fixare ale sistemelor de control de marfă și alte aplicații;
18 perechi de dispozitive de ancorare retractabile, montate în cadrul exterior, certificate
în conformitate cu DIN EN 12640 pentru sarcini de tracțiune de până la 2.500 daN;
Bara antiîmpănare spate conform 70/221 / CEE și echipament lateral de protecție
conform 89/297 / CEE, ambele construite din profil de aluminiu;
Scară detașabilă acces spate;

363-1

Ansamblu axe SAF de 10 tone MODUL, discuri de frână de 370 mm (19.5”), ET120,
suspensie penumatică cu supapă ridicare/coborâre, operare stânga spate

363-2

Anvelopă Goodyear Fuelmax T HL 435/50 R 19,5 164J cu jantă din oțel 14,00x19,5
ET 120 incl. protecții semi-circulare anti-noroi, cu sistem antistropire integrat în
conformitate cu 91/226/CEE

326-2

Preșuri antistropire montate pe toate aripile.

06000

Sistem de frânare EC, Knorr, completat cu program Roll Stability (RSP), EBS 2S/2M,
frână parcare ca frână pe arcuri cu supapă dublă, rezervor de aer comprimat din
aluminiu, capacitate de diagnosticare prin soclu EBS ISO 7638

06003

Knorr RTR (Reset-to-Ride) resetare automată a suspensiei pneumatice (supapă pentru
ridicare/coborâre) la nivelul de conducere

21005

Conexiuni aer standard (roșu/galben)

386-2

Picioare mecanice de sprijin 2 x 12 t, cu compensație la tracțiune

45010/1

Cală verde, din plastic, include suporți

327-4

2 cutii de scule mici (fiecare de 600x420x390), stânga și dreapta între axe

45033/1

Hubodometru, pe prima axa, dreapta

45048/1

Protecție laterală antiîmpănare, montată fix

45044/1

Podea lemn laminat, ranforsată cu fibră de sticlă. Suprafața superioară din fibră de
sticlă cu proprietăți antialunecare, suprafața inferioară din fibră de sticlă cu proprietăți
antiumezeală. Înbinare cadru exterior cu plăcile de podea sigilată cu silicon.
Sarcina permisă pe osia stivuitorului este de 7.000 kg conform DIN EN 283

45034/1

Tampon de cauciuc pe bara de protecție în spate

276-1

Conectoare electrice pe peretele frontal, 2x7 și 1x15 Pini, conf DIN ISO 12098

4505

1 +

90

1 +
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Număr cod Echipare
21009/1

Greutate / kg

Sistem de iluminare 24 V, Hella, 2 stopuri multifuncționale (incluzând poziții de ceață și
lumini de marșarier), 2 lămpi de gabarit cu brațe de cauciuc (LED), 2 lămpi de
semnalizare (LED) pe panoul frontal, 4 perechi de lumini de marcaj laterale (LED)

Suprastructură:
24000

Panou frontal din lemn laminat, extrem de stabil, profile de consolidare suplimentare
verticale și orizontale, profile și suporți conectoare frontale din oțel fin granulat S700,
cadru panou frontal înșurubat.

27006/1

Portal spate înșurubat pe șasiu

27005/1

Uși spate cu suprafață netedă și câte 2 încuietori cu tije interioare tip espagnolette,
garnituri de etanșare. Tampoane de cauciuc și cârlige de fixare stânga/dreapta. Uși
vopsite într-o culoare RAL - la cererea clientului.

36000

Acoperiș glisant tip Edscha Hybrid, posibilitate de deschidere din față și din spate,
legare cu sistem de 4 frânghii.

36002

Acoperiș liftabil pe ambele părți, interval de ridicare aprox. 350 mm, înălțime ajustabilă
în două poziții: D=50mm, manevrare prin sistem mecanic de pârghii (sistem „Berger”),
dispozitive pretensionare prelată, tip chingă

95

* Înălțime totală, fără încărcătură:
4000 / 4050 mm
(Înălțimea exterioară depinde de înălțimea internă selectată și de respectarea înălțimii de cuplare
aferente.
Va atragem atenția, că sunteti responsabil pentru încadrarea în înălțimea maximă legală.
Berger își declină responsabilitatea pentru orice daune care survin din depășirea a 4000 mm sau a
înălțimii maxime permise în țara/ruta respectivă).

-1

30005

Dispozitiv de pretensionare cu curea în loc de unul direct, 20 perechi

48000

3 perechi de stâlpi laterali (mobili) cu buzunare sus pentru 5 rânduri de scânduri
laterale, partea de jos cu spațiu pentru scânduri suprapuse: 400mm (la Mega: 600mm)

33026

Marcaj reflectorizant parțial pe prelata laterală, alb - serie (linie de marcaj pe ambele
părți jos în direcție longitudinală și în colțurile de sus din față și din spate)

33027

Marcajul reflectorizant de contur pe ușile din spate, roșu

33031

Prelată cu reclamă "Ecotrail", imprimare prelată

+

33032

Inscripționare ușă spate - reclamă "Ecotrail"

+

Accesorii:
15011

Suport roata de rezervă în versiunea troliu, dreapta

33020/1

2 bucăți ECE 70 plăci reflectorizante (ceață) la ușile din spate

15 +
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Număr cod Echipare

Greutate / kg

Siguranță încărcătură și accesorii:

2x

42013/1

2 rânduri scânduri laterale din aluminiu, cu lățime de 100 mm

42013

Scânduri laterale din aluminiu, 100 mm, 1 rând adițional (8 bucăți)

42018/1

Certificat de control mărfuri pentru mărfuri generale, în conformitate cu DIN EN
12642 Cod XL, DIN EN 12195-1 și VDI2700, incluzând 2 rânduri de scanduri de
aluminiu, cu echipamente standard de 20 de perechi de dispozitive pentru fixarea
prelatei

64 +

Vopsea:
39000

Vopsirea întregului șasiu și a picioarelor de suport, a peretelui frontal, a cadrului
peretelui frontal cât și a ușilor din spate într-o culoare RAL la cererea clientului (nu
culori metalice sau strălucitoare), vopsirea portalului spate în RAL 7016, suport
conectori față, antiîmpănare laterală incl. suporți si ranforsări ale picioarelor de sprijin
vopsite în RAL 9005, stâlpii laterali vopsiți în KTL negru, antiîmpănarea și masca spate
din Alu anodizat.

39011/1

Vopsire stâlpi spate în culoare standard

+

306-3

Vopsire ramă spate în culoare standard sau culoarea șasiului

+

39003/1

Vopsire protecție antiîmpănare laterală în culoare standard

+

39005/1

Protecție antiîmpănare spate aluminiu, nevopsit

+

39017/1

Vopsire axe în culoare standard

+

39014/1

Vopsire butuci axe în culoare standard

+
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Număr cod Echipare

Greutate / kg

Vopsire și detalii culoare:
Prelată
Șasiu
Perete față
Stâlpi laterali perete față
Stâlpi mijloc perete față
Ranforsare perete frontal
Uși spate
Stâlpi ușa spate
Traversa spate
Axe
Butuc roată
Antiîmpănare laterală
Antiîmpănare spate

Sattler Complan 814 gri "Berger Ecotrail"
Berger verde
RAL 7016 gri antracit
RAL 7016 gri antracit
RAL 7016 gri antracit
RAL 7016 gri antracit
RAL 7016 gri antracit
standard (RAL 7016 gri antracit)
standard (RAL 7016 gri antracit)
standard (RAL 9005 negru adânc)
standard (RAL 9005 negru intens)
standard (RAL 9005 negru intens)
standard (aluminiu)

Preț unitar

Alte înțelegeri:

EUR

20.000,00

Vehicol folosit ca Demo, an productie: sapt.17/2018
VIN: VCBUSLARTJFZT0425
Garantie generala valabila pana in 05.06.2020.
ATENTIE:
Vehicul echipat cu axe SAF Modul 10 tone, offset ET0 (plus adaptor ET0 la suportul de
roata rezerva).
Vehicul echipat cu stopuri Hella clasice (cu bec).

Condiții de plată:

Plata dupa emiterea facturii, dar înainte de livrare

Condiții de livrare:

EXW A.5/B.5 AT-6241 Radfeld

Termen de livrare:
Garanție generală:

Immediately
2 ani. (la anumite subcomponente condițiile de garanție pot diferi de cele standard!)

Atenție:

La configurarea ansamblului trebuie avută în vedere respectarea înălțimii și lungimii
totale legal permise! Toate datele de greutate au toleranță DIN de +/- 3%.
Oferta prezentă este valabilă 4 săptămâni începând cu data emiterii.
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Cumpărătorul își dă acordul pentru eventualele modificări tehnice conform Secț. VII Art.9 din TCG ale Berger
Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H.
Cumpărătorul înțelege și acceptă faptul că Berger Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. poate folosi logoul și fotografii
ale Cumpărătorului în scop de marketing.
Cumpărător (semnătură autorizată)

