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Gövde / Şasi :  
Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak 
makineleri  kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve ve 
omurgalar zor arazi  şartları ve ağır yüklemeye 
uygun olup  estetik görünümlü ve mukavemetli 
olarak tasarlanmıştır. Kullanılan malzemeler  
 TDamper şasi 300 mm “NPU” takviye sacı ile 

kapatılıp sık aralıklarla “100 mm NPI” ile 
güçlendirilir. 

 Taban sacı 8 mm olup etek sacı 6 mm dir 
 Alt şasi 200x200 profilden olup arka eksen mili 

çapı100 mm olup cıvata bağlantılıdır. 
 Dengesiz yüke karşı platform üzerinde denge 
kolu mevcut olup eksen mili arası çapraz sistem 
ile güçlendirilir 
 Çift liftli tek kontrollü paralel sistem 
 Platform ön kısmına treyler bağlama halkaları 
mevcuttur. 
 Damper kaldırma açısı 38 derecede tahliye 
sistemi ile sınırlandırılacaktır. 
 Elektirik kesintisinde manuel indirme platform 
üzerinde mevcuttur. 
 Treyler ve kamyon için 2 sıra teker tutucusu 
olacaktır. 
Teker tutucular kumanda panelinden kontrollu 
olacaktır 
 

 
 
Hidrolik ünite ve kontrol paneli: 
 Elektirik ana motor gücü 22 kw olup 3x380 
volt  
 Kumanda sistemi özel pano içinde olup tele 
mecanigue marka kondaktörler ile plc kontrollü 
sistem 
 Hidrolik sistem için yağ soğutucu radyatör 
 Dişli model pompa 
 120 lik mikron filitre 
 Hidrolik sistem yağı 10 numara 
 Yağ seviye göstergesi 
 Depo üzeri yağ kapağı ve havalandırması 
mevcuttur 
 Hidrolik ünite platform altında olacaktır 
 Kumanda paneli ile ünite arasındaki kablolar 
plastik kaplı çelik sipral korumalıdır 
 Hidrolikte kullanılan çelik borular dikişsiz 
boru olup hortumlar sae 100 r2 kalitedir 

 

        << Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >> 
 
Ölçüler :  
 Damper patformUzunluğu :    16.000 mm 
 Toplam dıştan Genişlik      :      3.000 mm 
 
Montaj ve öncesi: 
  Firmamızdan verilecek projeye uygun olarak 

hazırlanan beton kanala 15 sıra(her 
ikitarafa)22 metrik angılaj firmanız tarafından 
monte edilecektir 

 Montaj esnasında 50x50 köşebentler ile 
platform etekleri zeminle düzgünleştirmesi 
tarafımızdan yapılacaktır 

 Platform işyeri teslim olup nakliye ve indirme 
firmanıza aittir 
 Yapılan platform elektirik motor arızası hariç 
hidrolik sistem 1 yıl mekanik sistem ise 2 yıl 
garantilidir 

 
 
Boyama :İki kat pas korumalı astar ve iki kat üst 
akrilik, boya ile Güncel renk ve desenler 
uygulanır. boyalar akriliktir 

NOT:üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir. 

 
 
 
 

 

TEKLİF 
MODEL: STPT000001-PLATFORM DAMPER 


