
ASIAKKAAN TIEDOT
Nimi: Yritys:

Sähköposti: Puhelin:

TELITYSAKSELIN ESITIETOLOMAKE 
PERUSTIEDOT MÄÄRITYSTÄ VARTEN

BPW Kraatz Oy Ruukinmestarintie 9,  02330 Espoo p. 020 7936 700 
tekniikka@kraatz.fi | myynti@kraatz.fi | www.kraatz.fi

PERÄVAUNUN TIEDOT
Perävaunun tyyppi (esim. täysperävaunu, puoliperävaunu): Perävaunun rek.nro:

Käyttötarkoitus (esim. puuvaunu, kasettivaunu):

Kokonaispaino (t): Akselimäärä telissä, johon 
akseli lisätään:

Rungon ulkoleveys mitattuna 
runkopalkin alalaipasta (mm) :

Kokonaisleveys 
renkaiden yli (mm):

Jos teli on mekaanisella jousituksella 
ja lisätään ilmajousitettu akseli
Ajokorkeus kuormattuna (mm): Ajokorkeus tyhjänä (mm):

Jos teli on ilmajousituksella 
ja lisätään ilmajousitettu akseli
Normaali  
ajokorkeus (mm):

Ajokorkeus palkeet tyhjänä,
ilman kuormaa (mm):

Yläpuoleinen tukijousi        Alapuoleinen tukijousi
Tukijousen pokkaus (mm) 1): Korvakkeiden korkeus (ST) (mm):

Paljetyyppi:
lyhyt K-palje normaali pitkä 36-1

Palkeen halkaisija:
Ø 300 mm Ø 360 mm

Palkeen korotuspalat:
ei           kyllä, mitta (mm) palkeen päältä rungon alalaippaan:

1) mitta akselin takapuolelta

TELITYSAKSELIN TIEDOT
Uusi akseli, sijoitus telille: 

ensimmäinen viimeinen
Ajokorkeus (mm)2): Vaadittu akselikantavuus (t):

Raideleveys (SP mm)3): Jarrutyyppi: 
levy rumpu, haluttu kelloväli (GM):

Jousiväli (FM mm): Jarrukoko: Varustettava jousijarrukelloille:
kyllä   ei

Navan offset: 
0 mm  120 mm 

ykköspyörä  paripyörä

Vanne- ja rengaskoko:

alumiinivanne  teräsvanne

Uusi telitysakseli, kitkaohjaava: 
ei kyllä, haluttu kääntökulma:

Uusi telitysakseli, ylös nouseva:
ei  kyllä

Runkoleveys kitkaohjaavan akselin kohdalla (mm)4):

Lisätiedot: BPW Kraatz Oy, tekniikka@kraatz.fi

2) jos runkorakenteen vuoksi eri kuin muilla akseleilla
3) SP-mitta mitataan pyörien välistä paripyöräasennuksissa
4) c/c-mitta, eli runkopalkin keskeltä keskelle
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