Zaproszenie do współpracy
J&J Transport – Spedycja Sp. z o.o. jest spółką z ponad 10 letnim doświadczeniem na rynku spedycji i
transportu drogowego. Świadczymy usługi obejmujące profesjonalną i kompleksową obsługę w Polsce i poza
jej granicami. Siłą J&J jest fachowa wiedza jak i to , że mimo dynamicznego rozwoju pozostaje firmą
rodzinną dzięki czemu decyzyjność w wszelkich sprawach jest natychmiastowa. Rośniemy w siłę i rozwijamy
się wraz z naszymi klientami.
Świadczymy usługi spedycyjne między innymi dla firm takich jak:
 Thyssen Krupp
 Coca-Cola
 Haribo
 DHL
Dzięki młodemu zespołowi złożonego z niezwykłych osobowości pozyskujemy coraz to szersze grono
klientów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynkowym firma J&J wprowadza w swojej ofercie nowy produkt
pod nazwą J&J Full RENTAL

J&J FULL RANTAL – dowiedz się więcej
Projekt ten powstał dzięki naszemu zespołowi , umożliwia on długoterminowy wynajem aut wraz z naczepą dla
istniejących jak i nowych podmiotów. Charakteryzuje się on możliwością dostępu do nowego pojazdu oraz naczepy po
okazyjnej cenie najmu.
Korzystając z produktu J&J Full RENTAL podmiot otrzymuje pojazd lub tabor wraz z pełną obsługą serwisową oraz
gwarancję ciągłości zleceń. Dzięki tej usłudze otwieramy dostęp do branży transportowej znacznie większej liczbie osób
zainteresowanych. Ze zdobytych doświadczeń przy współpracy z kierowcami podjęliśmy decyzję aby dać szanse
kierowcom posiadającym uprawnienia C+E chcącym pracować wyłącznie na swój rachunek i na swoją przyszłość.

J&J pomaga kierowcom w tworzeniu własnych działalności gospodarczych poprzez uzyskanie:
 Licencji na transport międzynarodowy
 Licencji na transport krajowy
 Ubezpieczenia OCP
 Ubezpieczenia Kabotażowego
 utrzymanie ciągłość zleceń
 terminów i gwarancji płatniczych
Nasza firma świadczy usługi niezbędne do prowadzenia działalności transportowej takiej jak:
 księgowość (prowadzenie KPiR)
 likwidacja szkód
 doradztwo podatkowe
 doradztwo ubezpieczeniowe

DLACZEGO WARTO PODPISAĆ UMOWĘ Z J&J?
Współpraca z dużymi firmami skutecznie rozwiązuje problemy małych firm w branży TSL dotyczy to zatorów płatniczych.
Co roku przybywa na polskim rynku kilkadziesiąt firm transportowych oraz podobna ilość z tej branży zostaje
zlikwidowana. Rozwiązaniem tego problemu jest współpraca z dużym graczem na rynku transportowym który realizuje
swoje płatności w terminie oraz posiada różnego rodzaju usługi dotyczące przyspieszonych płatności takich jak skonto.

Małe firmy transportowe mają również problem w pozyskaniu zleceń w transporcie międzynarodowym przez skalę
świadczonych usług. J&J posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w branży TSL, regularnie analizuje potrzeby rynku
oraz systematycznie wdraża przyjazne rozwiązania dla swoich podwykonawców. Mając świadomość, że konsekwencje
odraczania spłaty mogą oznaczać dla mniejszych firm upadłość co za tym idzie zakończenie prowadzenia działalności
transportowej. Wychodząc naprzeciw w naszej ofercie przewoźnicy posiadają przyspieszone płatności po 3 lub 14 dniach
dzięki temu wypłata środków może nastąpić niemal że natychmiastowo.

Dodatkowo J&J oferuje od pierwszego dnia współpracy karty paliwowe z hurtową ceną paliwa pomaga to w odejściu od
głównego kosztu działalności transportowej poprzez kompensatę faktur za paliwo z fakturami za wykonane usługi
transportowe.

Grupa J&J jest ukierunkowana na rozwój i dynamikę swoich podwykonawców
oraz daje im gwarancję ciągłości zleceń transportowych.

NACZEPA

NACZEPA KURTYNOWA KÖGEL
TYP: S 24 P 90/1.100
(13.620 mm dł. wew., 34 Europalety)

DANE TECHNICZNE
(dotyczy pojazdu w wykonaniu podstawowym, bez uwzględnienia ewentualnego wyposażenia dodatkowego).

Typ
Dopuszczalne obciążenie siodła / Technicznie dopuszczalne obciążenie

S 24 P 90/1.100
ca. 11.000 / 12.000

kg

ca. 24.000 / 27.000

kg

Dopuszczalny ciężar całkowity / Technicznie możliwy ciężar całkowity: około

ca. 35.000 / 39.000

kg

Ciężar własny konfiguracji indywidualnej pojazdu około (+/-3 %):

ca. 6.176

kg

Teoretyczne obciążenie użytkowe: około

ca. 28.824

kg

Ogumienie (MARKA EUROPEJSKA)

385/65 R 22.5

6 szt.

Obciążenie wózka widłowego:

ca. 7.200

kg

Odległość od czopa do środka pierwszej osi: około

ca. 6.390

mm

A1 Rozstaw osi: około

ca. 1.310

mm

A2 Rozstaw osi: około

ca. 1.310

mm

D

Długość całkowita: około

ca. 13.950

mm

E

Szerokość całkowita: około

ca. 2.550

mm

F

Długość powierzchni ładunkowej w świetle: około

ca. 13.620

mm

ca. 2.480

mm

siodła: około
Dopuszczalne obciążenie zespołu osi / Technicznie możliwe obciążenie
zespołu osi: około

A

G1 Szerokość powierzchni ładunkowej w świetle: około

G2 Szerokość powierzchni ładunkowej z tyłu: około

ca. 2.480

mm

ca. 1.190

mm

ca. 1.160

mm

ca. 2.680

mm

K1 Wysokość w świetle pod dachem: około

ca. 2.760

mm

N

Przedni zwis (zgodnie z ISO 1726): około

ca. 1.685

mm

N

Przedni promień zwisu (zgodnie z ISO 1726): około

ca. 2.040

mm

O

Promień obrotu w tył (zgodnie z ISO 1726): około

ca. 2.380

mm

P

Wysokość konstrukcyjna nad siodłem: około

ca. 90

mm

S

Możliwy wznios siodła w stanie niezaładowanym: około

ca. 1.100 – 1.200

mm

Pozycja pozioma przy około

ca. 1.100

mm

Wysokość konstrukcyjna dachu z boku: około

ca. 125

mm

X1 Wysokość całkowita w stanie niezaładowanym, w pozycji jazdy (poziomej):

ca. 3995

mm

X2 Wysokość całkowita w stanie załadowanym, w pozycji jazdy (poziomej):

ca. 3965

mm

H1

H2
K

T

Wysokość załadunkowa w stanie niezaładowanym, w pozycji jazdy
(poziomej): około
Wysokość załadunkowa w stanie załadowanym, w pozycji jazdy (poziomej):
około
Wysokość załadunkowa w świetle pod dźwigarem zewnętrznym: około

Układ hamulcowy zgodny z dyrektywą ECE-R13. Instalacja elektryczna zgodna z dyrektywą ECE-R48.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:


Dach przesuwny,



2x Skrzynka narzędziowa ca. 545 x 400 x 400 mm,



Przyłącze elektryczne 2×7/1×15 polowe,



Vario Fix (otwory w ramie zewnętrznej do mocowania ładunku),



Wzmocnienie dachu poprzez zastosowanie pasów usztywniających dach (EN 12642XL)



Cztery rzędy łat aluminiowych



Linka plandeki z 2 uchwytami na ścianie przedniej,



Certyfikat wg normy EN 12642 XL (VDI 2700) z przypisaną do pojazdu książką (Uwaga! Wymagany
przegląd co 12 miesięcy)

CIĄGNIK SIODŁOWY:

DANE PODSTAWOWE POJAZDU


Opis wariantu: TGX 18.460 4X2 BLS



Nr pojazdu podstawowego: L06XSJ62



Norma emisji spalin: EURO6



Rodzaj pojazdu: Ciągnik siodłowy Vario



Kabina kierowcy Kabina XXL – z wysokim dachem



Rozstaw osi: 3900 mm



Zwis: 800 mm



Układ kierowniczy Lewostronny

KONFIGURACJA DLA: TGX 18.460 4X2 BLS / L06XSJ62


Pakiety wyposażenia Pakiet EfficientLine® 3 z pakietem Aero i MAN EfficientCruise® (151CW)



Pakiet bezpieczeństwa Plus (151ES)



Pakiet MAN Radio (350JK)



Silnik: D2676LF52



Układ chłodzenia: 460 KM / 338 KW EURO6 SCR



Sprzęgło Silnik: 2300Nm C-R OBD-C (018G2)



Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego, do 35° temperatury otoczenia (027AN)



Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym (116AE)



4-punktowe podparcie (2-pkt silnika + 2-pkt skrzyni biegów) (118EL)



Elektroniczna regulacja silnika EDC (118MA)



Filtr paliwa (124AL)



Dodatkowy filtr paliwa podgrzewany/ separator wody (124AT)



Podgrzewany filtr paliwa (124EA)



Sprężarka powietrza 1-cyl. 360 ccm z systemem Air Pessure Management (APM) (205AV)



Regulowany hamulec silnikowy (EVBec) (208AL)



Płomieniowe urządzenie rozruchowe (210AA)



Sprzęgło jednotarczowe DBE 430 (211FD)



Siatka ochronna przeciw owadom przed chłodnicą (280EC)



Osłona miski olejowej (33VAC)



Elektroniczny ogranicznik prędkości 85 km/h + 1km/h tolerancji (345CV)



ACC – tempomat z funkcją utrzymania odległości (345EB)



MAN EfficientCruise® 2 (345EL)



Ustawienie podstawowe stopni ECO dla MAN EfficientCruise® (345EP)



Zaświadczenie o wygłuszeniu hałasu dla Austrii I Szyld L (542BA)



Zaświadczenie CEMT (542BX)



Międzynarodowa dokumentacja dopuszczenia do eksploatacji (COC) (542DA)



Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) (542FC)



Układ dolotowy i wydechowy:



Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza (201AS)



Wydech z boku po prawej stronie z wylotem podłogowym (206KB)

