
 

        http://www.semiturk.com.tr http://www.yukseldamper.com.tr/           Tel: +90 332 239 1860 
            YÜKSEL DAMPER-TREYLER  2. Org. San Reisköy cad. No:3   Konya/Turkey                 Fax: +90 332 2391864 

 

  
 
 
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  
 Taban sacı “7/8 mm baklavalı sac 
 Güçlendirilmiş deve boynu 
 Şasi “domex700 

 
Dingiller :  
 2 dingil,  
 16 ton kapasiteli kare kesitli 
 
Ayaklar :   
“S Model” teleskopik mekanik iki hızlı ayaklar,  
Dynamic: 25 000 kg 
Static     : 50 000 kg 
 
King-Pin :  
DIN standartlarında 2” civata bağlantılı, 3.5” 
değiştirilebilir. 
 
Hidrolik Sistem : 
 24 volt elektrikli mini güç ünitesi 
 Hidrolik akış bölücü 
 Arka yükleme rampaları 4 yönlü hidrolik 

hareketli 
 
Fren Sistemleri : 
 İki hatlı fren donanımı  
 24” Fren servis körükleri  
 24x30” Fren servis körükleri  
 Yük dengeleyici dağıtım valfi 
 Otomatik fren cırcırları  
 Fren sistemi “WABCO” 

 
Süspansiyon Sistemi : 
 Tandem sistemi 
 
 Elektrik Donanımı: 
 24 V Aydınlatma Sistemi 
 7’li dağıtım kablosu 
 Aydınlatma için elektrik soketi 
 4 x 2 Yan lambalar 
 Trafik regülasyonlarına uygun donanım 

 
       << Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >> 
 Ölçüler :  
 Toplam Uzunluğu                 : 9,750 mm 
 Toplam dıştan Genişlik        :  3.000 mm 
 Yükleme yeri uzunluğu:       :  6,150 mm 
 Yana genişleme profilleri     : 250+250 mm 
 Lowbed kapasite                  : 45.000 kg 
 
Lastikler : Lassa-Pirelli- Good year 
 12  R  22.5” ölçülerinde 8 adet tubeless lastik. 
 
Boyama :İki kat pas korumalı astar ve iki kat üst 
akrilik, boya ile Güncel renk ve desenler 
uygulanır. boyalar akriliktir 
 
Standart Aksesuarlar :  
 1 x yedek lastik yuvası 
 1 x Takım sandığı “ithal plastik” 
 1 x Su tankı “krom nikel” 
 Park takozu ve tutucusu 

 

NOT:üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.  

 

 

 

 

 

TEKLİF 
MODEL:STLB20TJ01-2 DİN.DÜZ ZEMİN LOW BED 

 


