
Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

Przyczepy do transportu urządzeń firmy Bagela wyposażone są w szyny najazdowe, służące do załadunku i
przewożenia jednostek pomocniczych mniejszego kalibru, takich jak: mini-koparek, walców wibracyjnych,
wycinarek nawierzchni, itp. W kombinacji z bębnem rozwijającym firmy Bagela, można więc bez problemu
transportować i rozwijać zwoje rur PCV o długości do 290m i średnicy 160mm.

Konstrukcję bębna stanowi ocynkowana rama stalowa, umieszczona na dwuosiowym podwoziu przyczepy,
wyposażonej w gumowe elementy tłumiące. Skrzynia przyczepy wykonana jest z płyt o grubości 18mm,
utwardzonych żywicą fenolową. Podłoga skrzyni posiada grubość 22mm oraz antypoślizgową strukturę powierzchni.
Całość podparta jest stalowym profilem nośnym, gwarantującym doskonałą wytrzymałość również w przypadku
obciążeń ekstremalnych.

Kosz do przewożenia zwojów w formie przyczepy z
bębnem innego producenta.

Szyny rampowe z możliwością zmiany szer. odstępu.
Kieszenie dolne do transportu szyn rampowych.  

Dane techniczne:
Typ Waga bez

obciążeń
Nośność Waga

całkowita
Hamulec Długość Szerokość Wysokość Nr zamów.

BGT 18 820 kg 1680 kg 2500 kg Najazdowy 4260 mm 2430 mm 1230 mm 027.001.01

BGT 23 850 kg 2150 kg 3000 kg Najazdowy 4500 mm 2430 mm 1250 mm 027.001.00

BGT 23 z

koszem roz-

wijania

1300 kg 1700 kg 3000 kg Najazdowy 4900 mm 2430 mm 3050 mm 027.001.80

BRVT 17 z dwoma zwojami kabla o średnicy 160mm i ogranicznikiem bocznym.
Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

Czop rolkowy ze składaną
zawleczką

Magazynek na zawleczki

• Przyczepa w formie stabilnej konstrukcji
ramowej ocynkowanej stabilnie zawieszone
ocynkowane błotniki.

• Przestawny pręt ogranicznika bocznego
zabezpiecza końcówki zwojów przed
wyhaczeniem.

• Duża przestrzeń ładunkowa umożliwia
transport i rozwijania zwojów rur typu HDPE

System szybkiego przestawiania rolek skraca o ok. 60% czas przezbrajania kosza oraz podwyższa bezpieczeństwo obsługi.
Uwaga! Wystająca z wewnątrz końcówka rury musi być obcięta równo ze światłem zwoju.

Dane techniczne:
Typ Nośność  Waga bez

obciążenia
Waga

całkow.
Maks. śred.

zwoju
Rozpięt. Podwozie

Typ   Hamul.
Dług.
mm

Szer.
mm

Wys.
mm

Nr zamów.

BRVT 17 1700 kg 1300 kg 3000 kg 3700 mm 1720 mm ¬oo Najzd. 4260  2430  1230  027.001.01

BRVT 17 1800 kg  1200 kg 3000 kg 3700 mm 1720 mm -oo Najzd. 4500  2430  1250  027.001.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

Typ BKT 10-12-15 Typ BKT 10K-12K-15K

Rama ładowarki uruchomiona zostaje przez ręczne
zwolnienie linki windy, a zabezpieczona zostaje bolcem.
Na życzenie wszystkie przyczepy wyposażone mogą być w
wysuwane ramiona, służące do podnoszenia kołowrotów ze
zwojami rur.

Przyczepy typu BKT 10 - 15 ładowane są przy
pomocy dwóch ramion uchylnych, ręcznie
napędzanej pompy hydraulicznej oraz dwóch
cylindrów hydraulicznych o podwójnym działaniu.
Na życzenie wszystkie przyczepy wyposażone
mogą być w wysuwane ramiona, służące do
podnoszenia kołowrotów ze zwojami rur.
Takie rozwiązanie pozwala również na transport
zwojów o średnicy większej, niż podane w tabeli
parametrów eksploatacyjnych. 

Oba typoszeregi dostarcza się w wersji

ocynkowanej.

BKT 10 K z kołowrotem RH 63

Dane techniczne:
-o Oś stała ¬o Oś przestawna 

Typ Nośność Waga bez Waga Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szerok. Wysok. Nr zamów.

    obciąż.    całk. śred. bębna Typ Hamul.

BKT 10 900 kg 400 kg 1300 kg 1800 mm 1400 mm -o Najazd. 3200 mm 2000 mm 1600 mm 008.020.00

BKT 12 1150 kg 450 kg 1600 kg 2000 mm 1500 mm -o Najazd. 3200 mm 2200 mm 1700 mm 008.021.00

BKT 15 1500 kg 500 kg 2000 kg 2500 mm 1600 mm -o Najazd. 3400 mm 2300 mm 1850 mm 008.022.00

BKT 12/15 1140 kg 460 kg 1600 kg 2500 mm 1580 mm -o Najazd. 3680 mm 2260 mm 1940 mm 008.740.00

BKT 10 900 kg 400 kg 1300 kg 1800 mm 1400 mm ¬o Najazd. 4000 mm 2000 mm 1600 mm 008.020.01

BKT 12 1150 kg 450 kg 1600 kg 2000 mm 1500 mm ¬o Najazd. 4050 mm 2200 mm 1700 mm 008.021.01

BKT 15 1500 kg 550 kg 2050 kg 2500 mm 1600 mm ¬o Najazd. 4200 mm 2300 mm 1850 mm 008.022.01

BKT 10K 950 kg 350 kg 1300 kg 1800 mm 1400 mm -o Najazd. 3200 mm 2000 mm 1600 mm 008.015.00

BKT 12K 1200 kg 400 kg 1600 kg 2000 mm 1500 mm -o Najazd. 3200 mm 2200 mm 1850 mm 008.016.00

BKT 15K 1500 kg 500 kg 2000 kg 2500 mm 1600 mm -o Najazd. 3400 mm 2300 mm 1900 mm 008.017.00

BKT 10K 950 kg 350 kg 1300 kg 1800 mm 1400 mm ¬o Najazd. 4000 mm 2000 mm 1600 mm 008.015.01

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

BKT 12K 1200 kg 400 kg 1600 kg 2000 mm 1500 mm ¬o Najazd. 4050 mm 2200 mm 1850 mm 008.016.01

BKT 15K 1500 kg 550 kg 2050 kg 2500 mm 1600 mm ¬o Najazd. 4200 mm 2300 mm 1900 mm 008.017.01

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

Przyczepa do transportu bębnów w wersji kontenerowej

typu BKT 15 

Specjalna skrzynia ładunkowa w formie kontenera o
pojemności 1,6 m³, 
Nr zamówienia: 030.101.00

Ramiona unoszące pozwalają na wychylenie platformy
kontenera do tyłu.

Przyczepa do transportu bębnów, typu BKT 10 z

układem hydraulicznym o mocy 4kW oraz

jednostronnym napędem bębna kablowego

Przyczepę wyposażyć można dodatkowo w dodatkowe
ramiona oraz drugi wałek, co pozwala na obsługę bębnów o
średnicy mniejszej niż 80mm. 

Przyczepa do transportu bębnów typu 12/15 z

wyciąganymi ramionami unoszącymi oraz kołowrotem

RH160 na zwoje rur 

Przy użyciu tej przyczepy w takiej konfiguracji można
transportować i rozwijać zwoje rur o średnicy do 3700mm.
W momencie zdjęcia taśm mocujących, można przystąpić do
rozwijania zwoju. 
Pojemność: rura o śred. 90 – 160 mm; maks. długość: 100 m

Przyczepa do transportu bębnów typu BKT 15 z

kontenerem.

Kontener posiada pojemność 1,6m³ i może być dostarczony
razem z zamykaną pokrywą.
Nr zamówienia: 030.101.50

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami

i zwojami rur

®

• racjonalne

wykorzystanie

powierzchni ładunkowej

• wysoka

rentowność

• doskonała

przeczepność,

stabilność jazdy

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami
i zwojami rur

®

 

Stabilne parametry transportu

Dwuosiowa przyczepa wyposażona w mechanizm wyrównujący
w obrębie osi pozwala na redukcję wstrząsów i nacisków na osie
również w przypadku ekstremalnych nierówności powierzchni
jezdnych.

Odznacza się stabilną jazdą, hamowaniem oraz małym naporem
na pojazd ciągnący.

Przyczepa odpięta od pojazdu ciągnącego, w stanie bez obciążenia
daje się łatwo przemieszczać po utwardzonym podłożu poprzez
przeniesienie ciężaru na oś tylną.

BKT 23/27 z bębnem zwoju rury pustej

Racjonalny załadunek

Załadunek przyczepy może dokonać samodzielnie 1 pracownik
obsługi w każdych warunkach terenowych. Bęben wsuwany jest
na pozycję przy pomocy ograniczników na osi a następnie
umieszczany przy pomocy ramion unoszących pomiędzy osiami.
Bez znaczenia jest przy tym fakt, które z ramion pierwsze
pochwyci daną oś.

BKT 60 z napędem obrotu bębna

Wysoka rentowność eksploatacyjna przy wykorzystaniu

przyczepy do innych celów

W ramach eksploatacji przyczep do transportu kabli i rur często
zachodzi potrzeba użycia ich do realizacji innych funkcji
transportowych.
Pojazdy transportowe BKT firmy Bagela można w sposób łatwy
bez konieczności przezbrajania przystosować do transportu
kontenerów o pojemności do 9 m³.
Taka koncepcja konstrukcyjna pozwala na realizację we własnym
zakresie zadań zaopatrzenia surowcowego na placach budowy, jak
również zadań recyklingu surowców wtórnych, niezależnie od
realizacji podstawowej funkcji, jaką jest technologia układania
kabli na najwyższym poziomie technicznym.

BKT 60 z mechanizmem wykipowym do
materiałów sypkich

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®

5



Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami
i zwojami rur

®

BKT 40

Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność robocza, także

w ekstremalnych warunkach w ramach eksploatacji na placu

budowy

Ten typ przyczepy do transportu bębnów kablowych stanowi
typowy pojazd transportowy, stosowany do realizacji zadań
układania kabli w ramach sieci lokalnych. Ręczne lub
mechaniczne pompy hydrauliczne umożliwiają pobieranie
(obsługę) bębnów kablowych o średnicach od 800 do 3000mm.
Nośność ładunkowa w wysokości 4000kg przystosowana jest do
transportu kabli energetycznych niskiego napięcia oraz bębnów
kablami jednożyłowymi w zakresie 20kV.

Przyczepy firmy Bagela wyposażone w osie na ramach oraz mechanizm unieruchamiania bębnów pozwalają

na cichą eksploatację bez zwyczajowego hałasu tradycyjnych przyczep transportowych starszej generacji.

Mechanizm szybko zapinający, pozycjonuje i
unieruchamia oś bębna.

Opaski stabilizujące zabezpieczają bęben przed
przesuwem bocznym.

Dodatkowy wałek do załadunku bębnów w ramach
urządzenia BKT60

               
              Napęd obrotu bębna kablowego.

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Kosz rozwijania z rolkowym mechanizmem
szybkiej wymiany bębna

BKT 23 z kontenerem i minikoparką BKT 23 z koszem rozwijania zwoju

Dane techniczne:

Typ BKT 18 BKT 23 BKT 27 BKT 40 BKT 60

Długość (mm) 4800 4800 4800 4200 4800
Szerokość (mm) 2500 2500 2500 2500 2500
Wysokość (mm) 1900 1900 1900 2260 2500
Waga bez obciążenia (kg) 750 820 860 1500 1800
Nośność (kg) 1750 2180 2640 4100 6400
Ciężar całkowity (kg) 2500 3000 3500 5600 8200
Hamulec Najazdowy Najazdowy Najazdowy Powietrzny Powietrzny.
Maks. średnica bębna (mm) 2800 2800 2800 3000 3000
Maks. średnica zwoju do 1200 kg 3700 3700 3700 - -
Rozpiętość (mm) 1720 1720 1720 1730 1720
Rozmiar opon 185 R14 185 R14C 195 R14C 8.25 R15 7.50 R15
Dyszel (mm) 400-1100 400-1100 400-1100 820-930 840-950
Nr zamówienia 008.023.00 008.001.00 008.002.00 008.009.00 008.003.10

Wyposażenie specjalistyczne Typ Nr zamów. Wyposaż. specjalistyczne Typ Nr zamów.

Agregat hydrauliczny podnoszenia z
silnikiem spalinowym B&S o mocy
4kW włącznie z pokrywą silnika

BKT 18 do 60 010.105.00 Kołowrót RH 63
do 100m długości 

BKT 10 do 27 004.470.00

Agregat hydrauliczny podnoszenia z
silnikiem spalinowym Honda o
mocy 4kW włącz. z pokrywą silnika

BKT 18 do 60 010.102.10 Kołowrót RH 160 dla
maks. śred. zwojów 3700mm

BKT 12/15 

          do 27

004.106.02

Napęd bębna (bez agregatu
hydraulicznego)

BKT 18 do 60 009.001.00 Kosz do rozwijania zwojów
o dług. 290 m, śred. rury 160

BKT 18 do 27 008.331.00

Kontener wykipowy o poj. 1,8 m3 BKT 18 do 27 030.012.00 Trzpień mocujący kontenera. BKT 18 do 27 008.071.01

Kontener wykipowy o poj. 4,0 m3 BKT 40 030.014.00 Trzpień mocujący kontenera BKT 40 028.550.00

Kontener wykipowy o poj. 4,5 m3 

bez pokrywy

BKT 18 do 27

BKT 60

008.210.00 Trzpień mocujący kontenera BKT 60 028.165.00

Kontener wykipowy o poj. 4,5 m3 

z pokrywą

BKT 18 do 27

BKT 60

008.210.01 Sprzęgło z głowicą kulową BKT 18 223.500.17

Kontener wykipowy o poj. 9,0 m3 BKT 60 030.010.00 Sprzęgło z głowicą kulową BKT 23 do 27 223.639.00

Rolka prowadząca (rurę) BKT 18 do 27 004.225.00 Pokrywa ochronna silnika,
zamykana (B&S)

BKT 18 do 60 048.301.00

Oś z metalu lekkiego wzgl. wałek z
metalu lekkiego na łożyskach ślizg.

BKT 18 do 60 Na

zamówienia

Pokrywa ochronna silnika,
zamykana (Honda)

BKT 18 do 60 028.260.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

 

Naczepa transportowa BKT 70V do przewożenia bębnów sprzężona z ciągnikiem Mercedes Atego.

• Wysoki komfort eksploatacji

• Dobra funkcjonalność

• Dobra widoczność za sprawą

zwartej kompaktowej,

konstrukcji

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

 

Dwuosiowe przyczepy transportowe tego typu posiadają
wiele zalet. Wybieg ze względu na działanie sił
bezwładności jest znacznie mniejszy niż w przypadku
przyczep jednoosiowych. To sprawia, że obciążenie
pchające przyczepy oddziaływające na pojazd ciągnący
jest wyraźnie niższe, co ma istotne znacznie podczas
jazdy na bardzo nierównym terenie. To pozwala również
na uniknięcie niebezpieczeństwa przesunięcia punktu
ciężkości. Układ resorów kompensuje nierówności
powierzchni jezdnej, rama przyczepy, nie zmienia zatem
swej stabilnej pozycji.

W przypadku konstrukcji alternatywnych w postaci
naczep samochodowych typu BKT 70V zasilanie
hydrauliczne następuje z pojazdu ciągnika. 
Opcjonalnie można również wybrać hydraulicznie
wysuwane podpory tylne lub wyposażenie dodatkowe w
formie mechanizmu napędu bębna kablowego.
Dźwignie obsługi i sterowania różnymi funkcjami
znajdują się z tyłu po lewej stronie na błotniku.

Urządzenia do transportu kontenerów i zwojów rur mogą
być dostarczane tak, jak standardowe przyczepy w
różnych opcjach wyposażenia dodatkowego.

 

Dane techniczne

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Dług. Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BTT 70 U 7000 kg 6950 kg 13950 kg 3200 mm 1720 mm -o Powiet. 6400 mm 2550 mm 3100 mm 008.010.01

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

BTT 5825 / 7525

Otwarta konstrukcja przyczep w formie litery U
umożliwia bezpośrednio załadunek bębnów od tyłu.
Bębny unoszone są hydraulicznie poprzez dwa pionowo
ustawione rzędy kieszeni unoszących, co czyni je
zdolnym do transportu u rozwijania na miejscu
eksploatacji.
W przypadku modelu standardowego załadunek odbywa
się przy pomocy pompy ręcznej oraz dwóch pojedynczo
sterowanych cylindrów hydraulicznych.

Wyposażenie dodatkowe:

Mechanizm unoszący z napędem hydraulicznym oraz
napęd bębna. Dodatkowe kieszenie do podejmowania
bębnów mniejszego kalibru.

BTT 5825 / 7525 z wyposażeniem dodatkowym

BTT 5825 M / 7525 M

Modele BTT 5825M i 7525M różnią się od modeli BTT
5825/7525 tylko sposobem załadunku. W tym przypadku
rządy kieszeni unoszone są przy pomocy obsługiwanych
ręcznie wciągarek linowych. 

Wyposażenie dodatkowe :

Wciągarki linowe z napędem hydraulicznym oraz napęd
bębna

BTT 5825 M / 7525 M z wyposażeniem dodatkowym:
- wciągarka linowa z napędem hydraulicznym
- hydrauliczny napęd bębna
- specjalny lakier

Maks. prędkość: 25 km/h, 
Wyższe prędkości na życzenie. Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

 

Dane techniczne:
 -o Oś stała ¬o  Oś przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BTT 

5825

5800 kg 1150 kg 6950 kg 3200 mm 1720 mm -o Powiet. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.600.00

BTT 

5825 M

5800 kg 1150 kg 6950 kg 3200 mm 1720 mm -o Powiet. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.600.50

BTT 

7525

7500 kg 1150 kg 8650 kg 3200 mm 1720 mm -o Powiet. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.601.01

BTT 

7525 M

7500 kg 1150 kg 8650 kg 3200 mm 1720 mm -o Powiet. 4000 mm 2520 mm 2300 mm 028.601.51

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

BTT 8020 E

Przyczepa do transportu bębnów kablowych typu BTT
8020E opiera się w swojej konstrukcji na modelu
BTT7525 i różni się jedynie wyposażeniem. Dla
zmniejszenia kosztów nabycia, zredukowane ono zostało
do koniecznego minimum. 
Wyposażenie dodatkowe:

- Agregat hydrauliczny napędzany silnikiem
palindrome

- Napęd bębna (tylko przy pomocy agregatu hydraul.)
- Oświetlenie (tylko w połączeniu z błotnikami)
- Błotniki
- Dodatkowe kieszenie unoszące dla bębnów o śred. <

1700mm

Wyposażenie seryjne:
- Kółko wspornikowe
- Dwa cylindry hydrauliczne, sterowane oddzielnie z

centralnej pompy ręcznej
- Oś stalowa o śred. 76mm z dwiema opaskami

(zaciskami) unieruchamiającymi
- Przyczepa dostarczona w postaci złożonych

podzespołów
- Hamulec ręczny (bez świateł, hamulca oraz

błotników)

BTT 5825/7525/8020E – wersja eksportowa

Wszystkie przyczepy typu BTT można za dodatkową opłatą
dostarczyć w wersji złożonej dla obniżenia objętości
transportowej, a co za tym idzie kosztów frachtu. 

Dane techniczne:
                       -o Oś stała                            ¬o  Oś przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Dług. Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BTT

8020E

8000 kg 1100 kg 9100 kg 3200 mm 1720 mm -o Hamulec
podwozia

4000 2520 2300 028.601.30

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

BTT 140.25 z hydraulicznym napędem bębna i mechanizmem podnoszenia

Przy pomocy tego  typu przyczep  można  dokonywać  załadunku transportu oraz rozwijania  ciężkich  bębnów z
kablami energetycznymi o wielkości do 3600mm średnicy i ciężarze do 20t.

Otwarta konstrukcja przyczepy w formie litery U umożliwia bezpośredni załadunek od tyłu. Bębny unoszone są
hydraulicznie poprzez dwa pionowo ustawione rzędy kieszeni unoszących, co czyni je zdolnymi do transportu i
rozwijania na miejscu eksploatacji. W przypadku modelu standardowego załadunek odbywa się przy pomocy
pompy ręcznej oraz dwóch pojedynczo sterowanych cylindrów hydraulicznych.

Wyposażenie dodatkowe:
 - mechanizm unoszący z napędem hydraulicznym
 - mechanizm unoszący z napędem hydraulicznym oraz napędem bębna
 - dodatkowe kieszenie do podejmowania bębnów mniejszego kalibru

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Komfort jazdy w trudnym terenie

Konstrukcja resorów oraz zawieszenia pozwala poprzez
mechanizm kompensujący obu osi na wyrównanie obciążeń
wszystkich kół także w ekstremalnie trudnych warunkach
terenowych.
Dodatkowo istnieje możliwość przestawienia dyszla pod
względem wysokości w zakresie od 750 – 1250mm.

Stabilna konstrukcja

Potężna rama tylna wykonana jest w formie konstrukcji
uchylnej lub zdejmowalnej. Mocowana jest w ramie
pojazdu za pomocą dwóch wytrzymałych czopów w
kształcie stożków. W ten sposób następuje zaryglowanie
atrapy w ramie i z otwartej konstrukcji w kształcie litery U
powstaje zamknięta konstrukcja ramy przyczepy.

Obsługa

Elementy obsługi załadunku, sterowanie napędu bębna oraz

urządzenia startowego agregatu hydraulicznego znajdują się

po lewej stronie części przedniej ramy.

Dane techniczne:
¬oo Oś podwójna przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BTT 

100.80

10000 kg 3000 kg 13000 kg 3600 mm 1740 mm ¬oo Powiet. 6000 mm 2550 mm 2600 mm 028.603.00

BTT 

130.80

13000 kg 3200 kg 16200 kg 3600 mm 1860 mm ¬oo Powiet. 6000 mm 2750 mm 2650 mm 028.606.00

BTT

140.25

14000 kg 3000 kg 17000 kg 3600 mm 1940 mm ¬oo Powiet. 6000 mm 2750 mm 2600 mm 028.604.00

BTT

160.25

16000 kg 3100 kg 19100 kg 3600 mm 1860 mm ¬oo Powiet. 6000 mm 2750 mm 2600 mm 028.605.00

BTT

180.25

18000 kg 3200 kg 21200 kg 3600 mm 1860 mm ¬oo Powiet. 6000 mm 2750 mm 2650 mm 028.607.01

BTT

200.20

20000 kg 3200 kg 23200 kg 3600 mm 1860 mm ¬oo Druckl. 6000 mm 2750 mm 2650 mm 028.607.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i zwojami rur firmy Bagela, charakteryzujące się tym, że mogą
bez pomocy urządzeń dodatkowych dokonywać w sposób samodzielny czynności załadunku i rozwijania kabli i
rur.
Do tego celu służą pionowe, hydraulicznie napędzane podpory nośne, przy pomocy, których zwoje o różnej

średnicy spuszczane są na dolne rolki nośne. Następnie osadza się trzy wewnętrzne rolki prowadzące i w ten
sposób następuje gotowość urządzenia do rozwijania zwoju rury.

290 m PE rura gazowa 160 mm Ø PN 6

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Ponieważ załadunek następuje od tyłu przyczepy, również
tam zlokalizowane są hydrauliczne elementy obsługi.
Stanowisko obsługi znajdujące się w obrębie działania ramy
załadowczej zabezpieczone jest pałąkiem ochronnym.

Urządzenie załadowcze pozwala również na załadunek
nawet płasko leżących zwojów – rama unosi je z ziemi i
wsuwa do skrzyni ładunkowej i wyposażonej w rolki
prowadząco – zabezpieczające.

Oś unosząca ramy wykonana jest w formie ułożyskowanej
rolki bieżnej, wyposażonej po obu stronach w czopy w
kształcie kuli.
To daje gwarancję, że oś nie zacina się również w
przypadku różnej wysokości wysuwu ramion unoszących.

Dwa kółka ograniczające utrzymują zwoje o długości 100m
pośrodku osi unoszącej.

Uwaga: Wystająca z wewnątrz końcówka rury musi zostać
obcięta równo ze zwojem, aby nie wychodziła poza jego
obręb.

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

¬oo Oś podwójna przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BRT 20 1800 kg 1700 kg 3500 kg 3700 mm 1500 mm ¬oo Najazd. 5850 mm 2500 mm 3050 mm 038.250.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

BRT 25 w momencie podejmowania (załadunku) bębna ze zwojem rury PCV

Szybki rozwój technologii uzbrajania terenów aktywizacji przemysłowej i budownictwa mieszkaniowego wymaga
optymalnego dostosowania w zakresie technicznego wyposażenia tej sfery.

Producenci rur pracują głównie nad koncepcjami racjonalizacji produkcji oraz opakowania, przedsiębiorstwa
instalacyjne natomiast muszą na bieżąco rozwiązywać problemy ich transportu, ułożenia oraz włączenia do
eksploatacji.

Dla umożliwienia transportu bębna z rurą (typu U-Liner) o szerokości 2150mm i średnicy 3200mm należało, więc
opracować koncepcję nowego systemu załadunku. W oparciu o typoszereg przyczep do układania kabli BKT firmy
Bagela zmieniono ramę załadowczą w taki sposób, że bębny podnoszone są hydraulicznie poprzez oś tylną i
osadzone ponad osiami kół przyczepy transportowej. 

To pozwala na pełne wykorzystanie szerokości przyczepy jako powierzchni transportowej, bez konieczności

przekraczania dopuszczonej przepisami drogowymi szerokości 2550mm.

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Zalecane wyposażenie dodatkowe:

Napęd obrotu bębna z układem

hamowania:

Zastosowanie tego dodatkowego
wyposażenia daje gwarancję, że
poluzowane zwoje rury nie wypadną
poza krawędzie bębna. Wyposażenie
urządzenia w gumowy wałek
napędowy umożliwia ponadto
hamowanie lub napęd bębna.

Nr zamówienia: 009.001.10

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

Dane techniczne:
¬oo Oś podwójna przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BRT 25 2500 kg 1000 kg 3500 kg 3000 mm 2150 mm ¬oo Najazd. 4400 mm 2500 mm 2500 mm 008.005.00

BRT 42 4400 kg 2170 kg 6570 kg 3000 mm 2150 mm ¬oo Powiet. 5100 mm 2500 mm 2600 mm 008.006.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Dla optymalnej realizacji czynności zwijania i rozwijania grubszych rur typu „Compact-Pipe“ o średnicy 400mm,
należy zastosować bębny o średnicy zewnętrznej, wynoszącej 3700mm. W tym celu zbudowano przyczepę BRT 65
w formie konstrukcji otwartej w części tylnej, która umożliwia bezpośredni załadunek bębna pomiędzy profilami
stabilizującymi bęben na przyczepie.

Bęben unoszony jest przy pomocy pionowo ułożonych
kieszeni unoszących. Napędzane one są hydraulicznie i
posiadają odrębne układy sterownicze. W pozycji do
transportu unieruchamiane są przy pomocy rygla
zabezpieczającego.

Własny układ hydrauliczny napędza ponadto poprzez
podwójne (bliźniacze) wałki czynność obrotu bębna.
Ten sam układ może być stosowany jako jego
hamulec.

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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Przyczepy do transportu bębnów z kablami, rurami i

zwojami rur

®

Hydrauliczny układ napędu i hamowania

Podwójne wałki napędowe na potrójnych łożyskach dają za sprawę
dużej średnicy 150mm wysoki poziom tarcia. Wałki napędowe
składają się z kilku pojedynczych segmentów.

Zaleta: Ponieważ wałki zużywają się głównie w obrębie kołnierza
bębna, nie ma potrzeby ich wymiany na całej długości. W razie
potrzeby dokonuje się zamiany pomiędzy poszczególnymi
segmentami wzgl. Ich wzajemnego przekręcenia.

Mechaniczny układ hamowania bębna

Dla powstrzymania dynamiki sił ekspansji w przypadku rur typu
„Compact – Pipe“, wałki napędowe bębna można wyposażyć w
mechanizmy hamulca tarczowego z możliwością regulacji.

Centralne stanowisko obsługi umieszczone w części tylnej oraz

tylne podpory hydrauliczne

Zaleta: Ponieważ wszystkie czynności takie, jak za- i rozładunek,
obrót bębna i rozwijanie zwoju oraz stabilizowanie przyczepy
podporami tylnymi nadzorowane są w obrębie części tylnej, tam też
umieszczono wszystkie elementy sterowania pracą urządzenia.

Uchylne zabezpieczenie podwozia

Element ten służy w pozycji pionowej jako stabilizator tylni. W celu
wprowadzenia rury typu „Compact – Pipe“ następuje zmiana jego
położenia do pozycji poziomej, a przesuwna rama z rolkami
lokalizowana jest w obrębie wlotu do przepustu lub tunelu.
Zaleta:  1. wysoka stabilność jazdy
              2. brak konieczności przezbrajania przyczepy dla realizacji
                  czynności układania rury typu „Compact“

Lakier: czerwień drogowa RAL 3020

Dane techniczne:
¬o Oś pojedyncza przestawna

Typ Nośność Waga Ciężar Maks. Rozpięt. Podwozie Długość Szer. Wys. Nr zamów.

bez obc. całkow. śred. bębna Typ Ham.
BRT 65 6560 kg 2360 kg 8920 kg 3700 mm 1660 mm ¬o Druckl. 6500 mm 2500 mm 2500 mm 008.513.00

Technische Änderungen vorbehalten. Leistungsdaten sind abhängig von den Einsatzbedingungen.

Bagela
®
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