
 
  

 
Gövde / Şasi :  
• Şasi ayna sacı st 52 sacdan 5 mm kalınlığında 

olup dorse lamaları st 52 kalitesinde 120x16 
mm cemtaş markadır 

• dorse pleyt sacı 10 mm kalınlığında olup 6 mm 
büküm profillerle deseteklenir 

•  King pimi DIN standartlarında jost marka olup 
tek çeker ve çift çeker araca uygun olacaktır 

• Dorse ara travesler 6 mm en  ST 37 
kalitesindedir. 

Hidrolik sistem :  
• Hidrolik donanım 4 silindirli dizel motor ile 

bundan güç alan hidrolik pompa,yağ 
tankı,teleskopik silindir,yükleme ağzı hidrolik 
silindir,yön denetim kontrol valflerinden 
oluşacaktır. 

• Yağ tankı 250 litre olacaktır 
• 125 mikron filitre yağ dolum kapağı 

boşaltma tapası havalandırma ve depo 
üzerinde vana olacaktır 

• Hidrolik donanım basınç tesisatında 
kullanılan sabit borular dilişsiz soğuk çekim 
DIN-2391-c normunda (çelik kalitesi st 35 4 
nkb normalize edilmiş içi ve dışı fosfat 
reketini kasa önüne takılan manuel 
kumandalı yön denetim valfi ile 
sağlanacaktır sistem basıncı max 160 kg 
cm kare olarak ayarlı bayy pass sistemi 
bulunacaktır diğer yön denetim valfleri ile 
uyumlu olacaktır sürgü ve kepçe 
hareketleride manuel yön denetim valfi ile 
sağlanacaktır hidrolik yön denetim valfleri 
350 kg cm kare maximum basınca dayanıklı 
en az 80 lt geçirgenlikte ve standart emniyet 
valflerine haiz olacaktır 

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 : 
• Makas süspansiyon Sistemi 
• 100 x 12 mm  12 adet 
• 3 adet sabit büyük burç bugi kolu  
• 3 adet ayarlı büyük burç bugi kolu 

 
Ayak :   
Teleskopik mekanik iki devirli ayaklar 
Taşıma Kapasitesi Dinamik : 25,Statik: 50 Ton 

 

 
          << Bütün ölçüler %2 toleranslıdır >> 
 Ölçüler : 
• Toplam uzunluk                      : 14,230 mm 
• Toplam genişlik                      :   2,550 mm      
• Yerden yükseklik                     :  3,875 mm 
 
Lastikler : Lassa - Pirelli - Bridgestone - Diğer 
 12 / R  22.5” ölçülerinde 12 adet tubeless lastik 
ve jant 
 
Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat 
pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile 
güncel renk ve desenler uygulanır. 
 
Dingiller :  
3 dingilli,12 ton kapasiteli, kare kesitli 
 
Elektrik Donanımı : 
• 24 volt aydınlatma sistemi 
• 7’li dağıtım kablosu 
• Aydınlatma için elektrik soketi 
• 4 x 2 yan lambalar 
• Trafik regülasyonlarına uygun gerekli 

donanım  
 
Aksesuarlar : 
• Şöfor ikaz düdüğü 
• Dönerli sinyal lambası 
• Dorse arkasında aydınlatma projektörü 
• Kasa üzerine kolay ve emniyetli 

çıkılabilecek merdiven 
• Arka kapak altında pis su tankı  
• 1 adet takoz ve takoz yeri  
• Krom nikel su tankı 
• 1 adet yedek lastik ve stepnelik 
• Takım dolabı 
 
Garanti Süresi: 
Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı yurtiçi 
satışlarda 2 yurt dışı satışlarda 1 yıl garantilidir. 
 
 
 
 
 

 

 
MODEL: STGT30SJ40 - 60 m³ ÇÖP TRANSFER YARI RÖMORK 
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