
 
  

 
Gövde / Şasi :  
Yüksek mukavemetli “ I ” kesitli çelikten tozaltı 
kaynak makinaları kullanılarak imal edilir.  
• Treyler konstriksiyonu 50x50x3 mm kutu 

profillerden oluşacaktır. 
• Dış kaplama  CTP kompozit panel olacaktır. 
• İç kaplama CTP kompozit panel olacaktır. 
• 38-40 kg/m3  yalıtım yoğunluğu 
• Dış köşeler komple eloksal kaplamalı 

alüminyum profil olacak 
• Sol duvar hidrolik hareketli (sahne şeklinde) 

8500x2450 mm .üst bölümde spot lambalar 
• Sahne şeklinde açılan kenarlarda alüminyum 

küpeşteler ve çıkmak için mobil merdiven 
olacak 

• 90° açılır hidrolik hareketli siperlik 8550x2500 
mm,  

• Hidrolik sistem 220 volt elektrik motor tahrikli 
• Treyler alt kısmında 220 volt 10 KW jeneratör 
• Arkada 800x1900mm servis kapısı ve çıkış 

merdiveni 
• Treyler ön tarafında 2530x3000 mm ofis 

bölümü / VİP odası,.içinde 9000 BTU klima ve 
iç aydınlatmaları 

• Sağ ön bölümde vasistalı alüminyum pencere 
• Arka bölümde mutfak ve evyesi,mini 

buzdolabı,tuvalet ve lavabosu 
• Krom 150 litre hidroforlu temiz su,150 litre pis 

su tankı ve boşaltım vanası 
• Zemin 18 mm su kontra plağı üzeri PVC bazlı 

vinil kaplı 
 
Fren Sistemleri : 
• İki hatlı fren donanımı  
• 30” Fren servis körükleri  
• 30x30” İmdatlı fren servis körükleri 
• Yük dengeleyici dağıtım valfi 
• Otomatik fren cırcırları  
• EBS ve Fren sistemi ” WABCO” 
 

Süspansiyon Sistemi : 
• Hava süspansiyonlu  
• Süspansiyon körükleri - 5813 
• Z düz tip tek kat makaslar 100 mm 
• Hava süspansiyon ventilleri  
• Amortisörler  
 
Elektrik Donanımı : 
• 24 volt 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 Uzunluk                  : 13,600 mm 
• Toplam Genişlik                  :    2,530 mm  
• İç yükseklik                          :    2,500 mm 
• Yerden yükseklik                 :    4.000 mm 
• King pimi yüksekliği (yüksüz) : 1.255 mm 
 
Dingiller:  
 3 dingil,9 ton kapasiteli  
 
Lastikler :  
385 / 65 R 22,5  ölçülerinde 6+1 adet lastik ve 
jant 
 
Ayak :   
Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar 
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25 Ton,Statik: 50 
Ton 
 
King Pin :  
DIN standartlarında 2”civata bağlantılı,  

 
Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat 
pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile 
güncel renk ve desenler uygulanır 
 
Standart Aksesuarlar :   
• Tekli Stepne yeri  
• Su Tankı  
• Takım sandığı  
• Yangın dolabı  
• 1 adet takoz ve tutucusu 
 
Opsiyonlar: 
Hidrolik hareketli tavan 
 
Garanti Süresi: 
Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi 
satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir. 
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