
 
Kazan : 

- Paslanmaz Krom Nikel sacdan imal edilmiş kazanda, 4” özel imal tam geçiş kapasiteli havalı 

vana, tek kapamalı test basıncına dayanıklı 450 mm çapında menhol kapaklar 

bulunmaktadır. 

-1 adet hava basınç manometresi, boşaltmayı hızlandıran küresel jet hava vanası ve 

akışkanlığı sağlayan kaynatma her gözün tabanına monte edilmiştir. 

-4” boşaltma sistemi ve bu boşaltma sistemine ait 6 metre boyunda çimento boşaltma hortumu 

- Çalışma Basıncı: 2 bar 

-Test Basıncı : 2.6 bar 

 

Şasi : 

 - Uluslararası taşımacılık normlarına göre tam yük altında her türlü zemin koşullarında sorunsuz 

taşımaya uygun şekilde dizayn edilmiştir. 

- Aracın üst yapısına uygun FEA analizi ve hesaplamalarla doğrulanmıştır. 

- Mukavemet hesaplarında aşırı yüklemeler de göz önünde tutulara yüksek mukavemetli çelikten imal 

edilmiştir.   

Hava Kompresörü :  

Elektrikli hava kompresörü mevcuttur 

 

Dingil ve Süspansiyon Sistemi : 

- 3x12 tonluk taşıma kapasiteli  dingil 

-  Havalı süspansiyon sistemi 

- Avrupa standartlarına göre dizayn edilmiş  EBS fren sistemi 

 

İndirme Ayakları  : 

25 ton kaldırma kapasiteli, 50 ton taşıma kapasiteli çift devirli mekanik ayak sistemi 

 

Lastik :  

385/65 R22,5 6+1 adet 

Jant :  

11,75*22,5 ebatlarında ,6 +1 adet çelik 

 

 



 
 

KING-PIN :  

King-Pin 2” SAE / DIN normlarına uygun yüksek düzeyde gerilme kopmalara dayanıklı, dövme çelikten      

( 42Cr Mo4) imal edilmiş, civata bağlantıları sayesinde pratik değişebilme imkânı sunar.  

 

Elektrik Sistemi :  

- AB standartlarına göre 24 V elektrik tesisatı bulunmaktadır. 

-Araç üzerinde  sis lambası ve geri vites lambası ihtiva eden çok bölmeli stop lambaları mevcuttur.  

-2 adet elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi vardır. 

Yürüme Yolu 

-Kazanın sol hizası boyunca kaymayı önleyen tek taraflı yürüme yolu 

- Aşağıdan pnömatik kontrollü korkuluk sistemi 

-Kazanın üst kısmına çıkmak için aracın arka kısmına monte edilmiş merdiven 

 

Standart Aksesuarlar 

-4” boşaltma sistemi 

-6 m boşaltma hortumu ve muhafazası 

-1 adet 2 bara ayarlı emniyet valfi 

-Aracın önünde ve arkasında 2 adet karın altı dolabı 

-1 adet takım dolabı 

-1 adet plastik su tankı 

-1 adet takoz 

-Her lastiğe ayrı çamurluk 

 

Opsiyonlar :  

- Kapasite 

- Kompresör   

- Menhol kapak sayısı 

Boya :  

Su ve kimyasal karışımlarla temizlenen araç ,kumlamadan geçerek çift kat astar atıldıktan sonra 

istenilen Ral koduna göre özel fırında boyanmaktadır 

 




