
                                  
 

S4U.N2-02 

4 –AXLE STOKOTA SEMI LOW BED , ONE TIME EXTENDABLE, FIRST AXLE AS LIFT AXLE, TWO SELF STEERING 

AXLES 

 

 

 

 

Dimensions 

Total length (Długość całkowita)     :  12.910 mm 

Extendable length (Długość rozciągania)    :   6.300 mm 

Height of fifth wheel (Wysokość czopa królewskiego)  :  1.250mm 

Front overhang (Zwis przedni)     :  1.400 mm 

Front overhang radius (Promień przedni)    :  1.910 mm 

Rear overhang (Zwis tylni)      :  3.510 mm 

Wheel base (Baza kół)       :  8.000 mm 

Axles distance (Odległość między osiami)    :  1.360 mm 

Height of loading platform (Wysokość platformy ładunkowej ) :  880 mm 

Total width (Szerokość naczepy)     :  2.550 mm 

Weights 

→ Weight on 5th wheel (Obciążenie czopa królewskiego)  : 25.000 kg   

→ Weight on axles (Obciążenie osi)    : 40.000 kg  

→ Total weight (Masa całkowita naczepy)    : 65.000 kg  

 

Chassis / construction 

 

► Mechanical landing legs, 2-speed  ( 24-tonnes ); 

 (Nogi podporowe – mechaniczne 2 prędkości, 24 tony/para) 

► Single extendable.   



(Naczepa jednokrotnie rozciągana) 

► The cross members are welded against the cross section of the chassis. 

 (Wzmocnienia poprzeczne przyspawane do centralnej części podwozia) 

► Pin holes for fixation every 500 mm, starting from the fixed part of trailer. 

 (Otwory do ryglowania rozmieszczone co 500mm zaczynając od podziału naczepy) 

► The pins are pneumatically controlled with membrane cylinders. 

 (Ryglowanie sterowane jest pneumatycznie za pomocą siłowników) 

► Headboard with chamfered corners, headboard as toolbox with lid to open; 

 (Burta przednia jako skrzynia narzędziowa z wiekiem) 

► Chamfered back (500 mm); 

 (Tył ukosowany 500mm) 

► Chamfered goose neck (500 mm); 

 (Ukosowana tylna część balkonu 500mm) 

► U-profiles at the back of goose neck in use for ramps; 

 (Szyna do nakładania ramp na tylnej części balkonu) 

► U-profiles at the back in use for ramps; 

 (Szyna do nakładania ramp na tyle pojazdu) 

► Fall-down landing legs, galvanised (2 pcs.) at the end of the semi trailer; 

 (Ocynkowane nogi podporowe na tyle naczepy – 2 sztuki) 

► Spare wheel carrier, galvanised + spare wheel; 

 (Ocynkowany uchwyt koła zapasowego z jednym kołem) 

► Lashing rings 5 tons ( 2 x 6 pcs. in loading platform); 

 (Uchwyty ładunkowe 5T – 2 x 6 sztuk w platformie ładunkowej) 

► Lashing rings 5 tons ( 2 x 2 pcs. on top of gooseneck); 

 (Uchwyty ładunkowe 5T – 2 x 2 sztuki w przedniej części naczepy) 

► Preparation for widening; with beam 

 (Poszerzenia naczepy do 3m  

► Lashing positions in side rave 2,5T (“Mushrooms”) 2 x 6 pcs;  

(Punkty do mocowania ładunku w ceowniku obrysowym (“grzybki”) 2,5T – 2 x 6 sztuk) 

► Sockets with brackets for widening lights (4 pcs.); 

 (Gniazda i uchwyty do świateł ostrzegawczych – 4 sztuki)  

► Aluminium side boards anodised height 400 mm, incl. stakes; 

 (Burty aluminiowe o wysokości 400mm z kłonicami) 

► Timber stakes pockets 96 x 66 x 6 (2 x 9 pcs.); 

 (Gniazda kłonic 96 x 66 x 6 (2 x 9 sztuk w ceowniku obrysowym) 

► Wheel blocks incl. brackets, 2 pcs.; 

 (Kliny pod koła w uchwytach – 2 sztuki) 

► Lights for widening (4 pcs.) extendable up to 500 mm per side; 



 (Światła ostrzegawcze wyciągane na 500mm na stronę – 4 sztuki) 

► Preparation for hazard lights on the back + hazard light on the back; 

 (Uchwyt do światła “kogut” + lampa – 1 sztuka) 

Running Gear: 

 

► 4 axles 10 tons with air suspension brand GIGANT; 

 (4 osie GIGANT -10 tonowe na zawieszeniu pneumatycznym) 

► First axle as lift axle, two last axles as self steered axles; 

 (Pierwsza oś podnoszona, dwie ostatnie osie samo skrętne) 

► Technical axle load : 12 tons; 

 (Nośność techniczna osi : 12 ton) 

► Lift and drop valve in the air suspension; 

 (Zawór do regulacji wysokości jazdy) 

► 17 tires and rims, 235/75R17,5 143/141J with included spare wheel; 

 (17 kół, 235/75 R17,5 143/141J z uwzględnionym kołem zapasowym) 

► King pin  2”; 

(Czop królewski 2”) 

► Brake installation, in accordance with EU standards , with automatic slack adjustments of braking shoes, EBS 

type 4S/2M, braking pressure automatically commanded, according to charge;  

(Dwuobwodowa instalacja hamulcowa, z regulacją siły hamowania i regulacją luzu szczęk hamulcowych – 

zgodna ze standardem EU, EBS typ 4S/2M) 

► Electrical equipment 24 volt conform to CEE with 2 x 7 and 1 x 15 way ISO connection brand Aspock; 

(Instalacja elektryczna 24 Volt zgodnie z CEE przyłącze elektryczne 2 x 7pin + 1 x 15) 

► Loading platform in hard wood (38 mm) without omega profiles .On top of the axles we provide a steel plate 

8/10mm; 

(Podłoga w łożu wykonana z drewna twardego (38 mm). Nad osiami zamontowana blacha łezkowa o grubości 

8/10mm) 

 

Painting 

► All steel parts are sandblasted; 

 (Wszystkie części stalowe piaskowane) 

► Anti corrosion treatment with a two component epoxy primer; 

 (Zabezpieczenie antykorozyjne – 2 składnikowy podkład epoksydowy) 

► Finish painting –RED 

 (Malowanie jednym kolorem – lakier akrylowy – czerwony)   

 
 


