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Керівнику підприємства 
 

Комерційна пропозиція 
 
Шановні пані та панове! 
 
Компанія ТОВ «УкрЄвроМАЗ» офіційний представник Saminor s.r.o. (Чехія), висловлює Вам 

свою повагу і інформує про наступне. 
Пропонуємо Вам розглянути пропозицію на напівпричіп-цистерну Saminor для перевезення 

молока на шасі напівпричіпу Wielton в нижче приведеній специфікації. 
 
Характеристика цистерни Wielton NS-3 D (Saminor): 
 
• місткість: 25 000 літрів, 3 відсіки(секції) 
• розмір ємностей відсіків за погодженням 
• форма кругла 
• зовнішня оболонка, зовнішні днища, резервуар виготовлені з 
нержавіючої сталі AISI 304 товщиною 3 мм.(виробництва ЄС) 
• ремені, що кріплять резервуар, виготовлені з оцинкованої сталі 
• зовнішні ремені виготовлені з нержавіючої сталі 
• рама і несучі елементи цистерни виготовлені з оцинкованої сталі 
• термоізоляція по всій поверхні товщиною 100 мм 
• призначена для транспортування рідких харчових продуктів 
• зовнішня обробка цистерни типу "листя" 
 
Оснащення цистерни: 
 
• оглядовий люк Ø 460 
• кришки люків з повітрявідводними клапанами, що захищають резервуари від дії вакуум 
метричного і надмірного тиску, що одночасно ущільнюють кришку утворюючи захист від 
виливання молока під час руху і проникненням забруднень, пилу, комах і т.д. 
• система центральної мийки відсіків цистерни оснащена 
зворотніми клапанами, що працюють без обслуговування і 
запобігають проникненню молока в миючий трубопровід  
• дренаж води з оглядового люка(Ø 30 mm) 
• зливні труби DN100, ізольовані по усій довжині, з 
дросельними заслінками - вихід ззаду в ящику з 
нержавіючої сталі, закінчені насадками з різьбленням 
• донний клапан DN100 під кожною секцією, що 
відкривається вручну (мал. 1) 
• подвійні люки (мал.2) 
• температурний датчик  
• алюмінієві сходи і робочий майданчик  
• індикатор відкидання сходів 
• Цистерна відповідає нормам ATP 
 
Цистерна змонтована на шасі напівпричіпу Wielton 
 
Стандартне виконання: 

• Підтримувальна конструкція покрита антикорозійним покриттям 
• Повна рама 
• Висота зчіпного пристрою 1200 мм 

Мал. 2 

Мал. 1 
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• 3 комплекти осей SAF  
• Автоматична передня підйомна вісь 
• Дискові або Барабанні гальма 
• 7 сталевих дисків з шинами 385/65 R 22,5 
• Двоконтурна гальмівна система з ABS 2S/2M і EBS 
• Енергоакумулятор і автоматичні гальмівні важелі 
• Пневматично кероване гальмо стоянки  
• Автоматичне регулювання гальмівного зусилля залежно від завантаження 
• Поставляється БЕЗ гнучких пневматичних шлангів для підключення до тягача 
• Пневматичне і гідравлічне з'єднання розташовані на передній панелі 
• Підключення до тягача електророзетками 2х7 плюс 1х15. Електричний кабель для 

підключення в комплект НЕ ВХОДИТЬ.  
• Задні ліхтарі 5-секційні з інтегрованою сигналізацією гальма стоянки, протитуманним 

ліхтарем і світлом заднього ходу 
• бічні маркери 
• 2-швидкісний опорний пристрій з регулюванням висоти 
• Від'єднання напівпричепа від тягача здійснюється з правого боку 
• Жорсткі склопластикові підкрилки. Один на кожне колесо в комплекті з бризковиками  
• 1 противопідкатний бампер з алюмінію з вбудованим освітленням 
• 2 противідкатні упори в утримувачі 
• Бачок для води 
• Інструментальний ящик 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пропонована комплектація є фабричною новою. Матеріали, використовувані у виготовленні 

забудови, вироблені в Європейському Союзі. 
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 Оплата проводиться в гривнях по курсу продажі іноземної валюти (Євро) на Міжбанківському валютному ринку 
України (http:// www.udinform.com). 
 
Продукцію можливо придбати у кредит/лізинг.  
 

Строк поставки техніки:   - 18-20 тижнів, з моменту попередньої оплати 
Умови оплати:    - за згодою сторін. 
Умови поставки:    - за згодою сторін. 
Гарантія:     - 12 місяців.  
Гарантія на герметичність:  - 18 місяців 
Сервісне обслуговування:  - сервісна мережа Wielton  

 

 

З повагою, 

                Директор                                                                                     Б.А. Саханда 

 
 
 
Вик. Фахівець відділу продаж 
Кондрат В.С, тел. (044) 586 4435 

(067) 273 6008 
E-mail:kondrat@ukreuromaz.com 
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