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C.4 PM 075Mi VX V.1

Přívěs  075 Mi VX je určen k zapojení za terénní vozidla typu LR 
Degfender, MB, MITSUBISHI Pajero a jiné obdobného typu. 

Je přizpůsoben pro jízdu v terénnu a provoz v nejtěžších 
klimatických podmínkách.

Přívěs je tvořenocelovým rámem s navařeným podlahovým 
roštem. V rozích tohoto rámu jsuu navařeny oka úchytůpro 
upevnění přívěsu při "vagonování" a pří přemísťování přívěsu 
ve " visu".
Náprava je tuhá, odpružená listovými péry.
Tažná oje je z jeklového profilu a je částečně výškově stavitelná. 
V přední části je namontován spojovací díl.
S pojovací díl lze zaměnit o použít tak spojení: 
koule ISO 50mm,tažné oko 40mm, tažné oko 50mm 
a tažné oko 76mm (oko NATO)
Na oje je také umístěna sklopná opěra.
Kola jsou o rozměru 245 R 16" s hrubým teréním vzorem.
Díky kolovým redukcím lze opatřit přívěs koly shodnými s koly 
tažného vozu.
Podlaha přívěsu je z vodovzdorné a protismykové překližky.
V podlaze je namontována sada kotevních úchytů pro 
upevnění nákladu.
Bočnice jsou z hliníkových profilů,přední a a zadní čelo je 
sklopné a odnímatelné.
Konstrukce plachty je ocelová, rozebiratelná. Plachta je 
opatřena celním lankem s možností uzamknutí nebo použití 
plomby.
Elektroinstalace je v provedení 12 nebo 24V. Propojení je 12ti 
kolíkovou zásuvkou dle norem STANAG. Přívěs lze opatřit 
maskovacím osvětlením. Cela elektroinstalace přívěsu je řešena 
s ohledem na zvyšenou odolnost proti vniknutí vody a možnost 
průrazu při jízdě terénnem.
Lakování apovchová úprava je volena podle požadavků 
konečného uživatele.

Parametry přívěsu PM 075Mi VX:
Celková hmotnost ................................................. 750 kg
Pohotovostní hmotnost ......................................... 300 kg
Užitečná hmotnost ................................................. 450 kg
Celková délka ........................................................ 3000 mm
Celková šířka .......................................................... 1800 mm
Celková výška ........................................................ 1800 mm
Ložná plocha ...................................1630 x 1130 x 1050 mm
Světlá výška ............................................................. 370 mm
Rozchod kol ............................................................. 1580mm
Max. rychlost na silnici ............................................ 80 km/hod
Max. rychlost v terénu - podle tažného vozidla.
(výše uvedené údaje jsou pouze orientační,můžou se lišit
podle provedení a vybavení  jednotlivého přívěsu)
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