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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  
Yüksek mukavemetli çelikten özel tozaltı kaynak 
makineleri kullanılarak imal edilir. Şasi, çerçeve 
ve omurgalar zor arazi şartları ve ağır 
yüklemeye uygun olup estetik görünümlü, 
mukavemetli kafes sistemi olarak tasarlanmıştır. 
 6mm ana Şase 120mm x 16 mm lamalar  
 Özel U kesitli şasi bağlantı traversleri 
 Yan duvarlar 4mm ST52 profiller 

desteklenmiş 3mm ST52 sac ile 
kaplanmıştır  

 4mm arka duvar ve destek çubukları 
 Ana traversler 5 mm ST 52 U kesitli 
 Yan profiller 100x100 x 6mm 
 Ana destek profilleri 100x80 X 6mm 
 Desteklenen güvenlik kilidi ve çerçeve yan 

boşaltması için çelik halat bağlantısı 
 

Dingiller :  
 2 dingil, BPW uyumlu 
 12 ton kapasiteli kare kesitli 
 

Ayaklar :   
“S Model”, Teleskopik mekanik iki devirli 
ayaklar 
Dinamik Taşıma Kapasitesi : 25 Ton 
Statik Taşıma Kapasitesi     : 50 Ton 
 

King Pin :  
DIN standartlarında 2 inç civata bağlantılı, 3,5 
inç ile değiştirilebilir.  
 

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

 

Süspansiyon Sistemi : 
 Makas süspansiyon 
 Makaslar 100 mm X 12 kat  
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 >> 
 Ölçüleri :  
 Toplam uzunluk           :  13,000 mm 
 Toplam Genişlik          :     2,550 mm 
 Yan Duvar Yüksekliği  :     2,565 mm 
 Maximum Yükseklik    :     3,900 mm 
 Darası ( Boş Ağırlığı)   :     9,200 kg 

 
 

Lastikler : Lassa – Pirelli –Good year 
 315 / 80 R  22.5” ölçülerinde 6 adet tubeless 

lastik. 
 
Boyama : Bütün metal aksamlar kumlanır, iki kat 
pas korumalı astar ve iki kat üst akrilik boya ile 
güncel renkler uygulanır.  
  
Standart Aksesuarlar :  
 1 x Yedek Lastik Yuvası  
 1 x Takım Sandığı “ ithal plastik ” 
 1 x Krom Nikel Su Tankı 
 Koruyucu bariyerler 
 Park Takozu ve Tutucusu 
 
Not: Üretimlerimiz imalat hatalarına karşı 2 yıl 
garantilidir.  
 
 

 
 

 

TEKLİF 
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