Товариство з обмеженою відповідальністю

«СД ІНДАСТРІ»
Причепи для мобільних комплексів:
електростанцій (дизельних і бензинових генераторів), насосних
станцій, компресорів, під зварювальні апарати, бурові установки,
малі будівельні комплекси та інші агрегати

Товариство з обмеженою відповідальністю

«СД ІНДАСТРІ»
Особливості агрегатних причепів

Причепи для мобільних комплексів – спеціальні платформи, призначені для транспортування та
використання технологічного обладнання у різних промислових сферах і робочого функціоналу. Причепи
проектуються та виготовляються для перевезення постійно змонтованих агрегатів та виробничих комплексів,
які виконують спеціальні робочі функції.

Конструкція причепа для пересувного технологічного обладнання представляє собою зварну об'ємну
сталеву конструкцію рамного типу з поздовжніми і поперечними лонжеронами, дишель V-подібної конструкції
жорстко приварюється до рами в декількох місцях з посиленням косинками. Агрегат кріпиться на поздовжні і
поперечні лонжерони рами причепа, які виготовлені з такої ж труби що і сама рама, а сам причеп
укомплектований елементами пасивної безпеки – відбійник проти фронтального зсуву ДГУ, така конструкція
забезпечує надійну та безпечну експлуатацію причепа з агрегатом при різних динамічних і статичних
навантаженнях. Причепи мають з боків допоміжні технологічні площадки, які необхідні для техобслуговування
обладнання.

Додаткові опції: зігнуте або регульоване по висоті дишло дозволяє використовувати тягачі з різною
висотою зчіпного пристрою; зчіпний пристрій (гальмо накату) під буксирувальну петлю; для збільшення
кліренсу причепа можлива установка коліс із збільшеним радіусом диска і високими шинами; колір
фарбування за побажаннями замовника; покриття рами методом гарячого цинкування; установка
антивандальних решіток; виготовлення тенту з клапанами для роботи агрегату (розбірні і зсувні каркаси) тощо.

Спеціальна пропозиція для компаній, які займаються орендою технологічного
обладнання – універсально розроблений конструктив причепа, який дозволяє використовувати єдину
платформу, зі змінною геометрією внутрішніх лонжеронів, для встановлення агрегатів різних моделей.

З цінами на стандартні моделі причепів для транспортування технологічного обладнання
можна ознайомитись в нашому прайс-листі (додається).
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«СД ІНДАСТРІ»
Контакти

ТОВ «СД ІНДАСТРІ» - компанія створена з метою виробництва та продажу
індивідуальної (ексклюзивної) причіпної техніки:



Команду підприємства утворюють кваліфіковані фахівці у зазначеній сфері.


Засновником та директором підприємства є Дмитро Сіренко, який має вагомий
управлінський досвід, як в державній службі, так і в успішному розвитку
різнопланових бізнес-проектів:
https://www.facebook.com/sirenko.dmitro
моб. +380 (67) 880-1000


Ви можете зв’язатися з нами за телефонами:
+380 (98) 112-8737



+380 (68) 131-3727

E-mail: sdindustry2018@gmail.com

+380 (44) 369-3221

www.sdi.com.ua

