
 Erittely  110222 

- Pohja 8 mm, laita 5 mm HB 450
- Pituus 6.3 m, leveys 2,55 m, tilavuus n. 19 m³
- Laita 1300 mm, kiskottoman reunavahvistus, pohjavahvike

- Hydraulinen yläperälauta, pystysylinterit + liejulukko paineilma
- Levysermi irroitettava 350 mm, kamerateline
- Lapioteline, kankiteline, matonvetoketjut
- Etuseinässä askelmat 2-3 kpl ulkopuolella
- Perälautaan askelma
- Sisärappuset riittävästi edessä ja takana
- Heijastinteippaus lavaan
- Kasetin etulukko ns. RKP automaatinhaka
- Automaattikasetti varusteet
- Maalaus 9023 Ral/ tai muu Ral väri
- Lavalämpö
- Vibra Isompi 2,2 kw
- Jätemaapeitto ns. rullapeitto

JOKOPA OY 
Pronssitie 9        
16300  ORIMATTILA 
040 552 1129 
olli.nieminen@jokopa.fi 

MAN Center 

Merkki: Man 8x4*4 
Jokopa Lavapaketti 

Lava vaihtoehdot; 
R200  

Lavavarustus 

Hydrauliikka 
- Öljysäiliö hytin taakse 120 l, hanat lähtöletkuissa
- Paluusuodatin 2 kpl 250 L/min läpäisy, mittalasi
- Etukippi DTC Nummi
- 3-karainen hydrauliikka lohko
- Perälauta hydrauliikan lukkoventtiili
- ZN-putket hydrauliikalle



- Kasetinpyöritysmoottori, paineventtiilillä
- Hawe läpiakseli pumppu autossa mukana Asennus JOKOPA

Pneumatiikka 
- Pneumatiikka ohjauskotelo, säänkestävä asennetaan hydrauliikka

säiliön telineeseen
- Pneumaattinen Kippi kahva, kahvassa perälaudan käyttönapit,

Vibran käyttö sekä Kasetin laudan aukaisu

Apurunkovarustus 
- Apurunko RHS 160 mm 3 x Ristikko 120x80mm RHS

Malli JOKOPA Ver21, pitkät kylkilaput 3300 mm
LISÄ: Ristikon sisäpuoliset kaarivahvikkeet, huom auto 1-runkonen

- Kaatoakseli Wipro, kaatolaakerit pultti kiinnitys
- Heijastin teippaus hyttiin
- Maalaus runko harmaa /musta Ral värien mukaan
- Takavalosuojat harjattu RST 3mm kilpitelineellä

JOKOPA.FI Flash vilkuille paikka
- Lämpöyhde ilmatoiminen RST jakolaatikko
- Lapio, kanki, harja teline RST rungolle
- Päätepalkki vetopalkin päälle
- Työkalulaatikko tilan mukaan alustaan
- Turvapuskuri 09/2021 E58R katsastukseen RHS puskuri mukaan
- TAV vetopalkki + vetokita 50 mm aukaisu laite hyttiin
- Lisäilmasäiliöt 90 L + 40 L

Sähkövarusteet 
- Hytissä automaattikasetin käyttökytkimet, kasetin ajo, etulukko,

perälaudan aukaisu, lämpö ja nalkkilukko
- Tehdas äärivalojen asennus
- Kamerat asennus 2 kpl ( jos autossa tehdaskamerat) Sermiin ja taakse

kaatoakselille
- Työvalojen asennus JOKOPA (johdotus maskiin)
- Flash majakat maskiin 2 kpl taakse 2 kpl asennus (johdotus hyttiin)

Tehdasasennukset 
- adapteri hydrauliikka pumpulle (moottorivoimanotto)
- moottorivoimanoton sähkövalmius
- Hydrauliikka pumppu Hawe irrallisena mukana
- Lokasuojat
- Alleajosuojat
- Kamerapaketti´
- Tuulenohjaimet hytin taakse



Lisähintaan 
 Rullapeitto
 1-Kaaripeitto
 Kaaripeitto hydr.




