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Nabídka na návěs WTC Písečná BIG 20.14 
 

Traktorový návěs BIG 20.14 patří k jednomu z nejoblíbenějších modelů této výrobní řady. Návěs 
disponuje celkovou povolenou hmotností 20 000 kg a nosností 14 900 kg. Již ve standardní výbavě je 
vůz vybaven automatickou parkovací brzdou, hydraulickým otevíráním a zajišťováním vrat (vše 
ovládáno z traktoru), robustní konstrukcí s kontinuálními celosváry, automatickým zátěžovým 
regulátorem tlaku brzd a mnohým dalším. Traktorový návěs BIG 20.14 vyrábíme i ve variantě MIG 
20.14 s povolenou rychlostí 60 km/hod. a s ABS nezávislým na traktoru. Návěs je vhodný nejen pro 
zemědělské a komunální provozy, ale i do stavebnictví apod. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Specifikace standardního vybavení: 
 

▪ tandemová odpružená dvounáprava ADR 
▪ celková povolená hmotnost 20 000 kg 

▪ nosnost 14 900 kg  

▪ sklápění dozadu (sklápění do dvou stran 

vyberte v rámci volitelné výbavy) 

▪ ložná plocha (vnitřní rozměry): 5,74 x 2,25 m 

▪ výška korby 1,00 m = objem 12,9 m3 

▪ odpružené, výškově nastavitelné oje  
▪ hydraulická podpěra oje s pumpou 

▪ hydraulické otevírání vrat 

▪ hydraulické zajišťování vrat 

▪ vrata s výsypkou 

▪ automatická parkovací brzda 

▪ automatický zátěžový regulátor brzd 

▪ tažné oko 50 mm nebo 40 mm nebo K-80 

▪ rychlost 40 km/hod 

▪ manipulační alu žebřík 

▪ kontrolní průzor v čele korby 

▪ polyuretanový lak 
+ kola na požádání

 

 

Volitelná výbava: 
 

▪ TANDEM náprava odpružená ADR – řiditelná vlečná 
▪ BOOGIE náprava odpružená ADR – řiditelná vlečná 
▪ TANDEM řiditelná náprava odpružená ADR - nucené řízení 
▪ BOOGIE řiditelná náprava odpružená ADR - nucené řízení 
▪ vzduchové pružení náprav 
▪ korba 1,50 m = objem 17,6 m3 
▪ sklápění dvoustranné (vanová korba 1,50 m s hydr. zajišť. – výška 1,5 m již v ceně) 
▪ 1. nástavek 600 mm = objem 7,1 m3, 2. nástavek 400 mm = objem 4,7 m3 
▪ závěs oko otočné 50mm, obslužná lávka, plachta standard rolovací, 
▪ barva na přání ZDARMA 
▪ příplatek MIG (rychlost 60 km/hod + ABS) 
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