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 توضیحات فنی
مـحـصـول

- ابعــاد : * طــول: 13190 میلیمتــر * عــرض: 2550 میلیمتــر بــا امــکان افزایــش 600 میلیمتــری * طــول شــتر گلویــی: 3950 
میلیمتــر * ارتفــاع ســطح شاســی از زمیــن : 890 میلیمتــر * طــول عرشــه بارگیــری: 9240 میلیمتربــا قابلیــت افزایــش به طول 

میلیمتری  6000

  Co2 همــراه بــا جــوش )S500MC( ســاختار شاســی: شاســی و قطعــات فلــزی ســاخته شــده از فــوالد بــا اســتحکام بــاال -
اتومــات در فیکســچر مخصــوص

- نوع مـحـور: 4 عـدد مـحــور  11  تـنـی اروپــایـی بـا یـک مـحــور مـجـهـز بـه سـیـســتم بــاالرونـده و یـک مـحـور 
فـرمـان پـذیــر

- سیستم ترمز :سیـستـــم EEC/320/71  برند هـــای   Knorr يا Wabco سـاخـــت آلـمـــان بـا شـیـر سـبک وسـنـگیـن 
اتـومـاتیـک بـه هـمـراه بـوسـتــر جـفـت و سـيـسـتـم EBS و RSP )سـيـسـتـم الـکـتــرونـیـکـی ضــد بـلـوکه تـرمـز و 

ضـد واژگـون شـدن(

- پایه توقف ها: در جلو با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن و در عقب با ظرفیت استاتیکی 45 تن

- رنــگ شاســی: ابتــدا مطابــق اســتاندارد SA2.5 شات بالســت شــده، ســپس بــا مــواد مخصــوص شست وشــو شــده و 
بعــد از یــک الیــه آســتر اپوکســی، رنــگ نهایــی از جنــس پلــی اورتــان زده می شــود

- سیســتم بــرق: دارای کلیــد 7 پــل و 15 پــل بــا بــرق 24 ولــت چراغ هــای عقــب و بغــل برنــد Aspock ســاخت اتریــش و 
المپ هــای LED و سیســتم هشــدار دنــده عقــب مطابــق اســتاندارد جهانــی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص

- الستیک: 16 حلقه الستیک 70R17.5/245  )دارای گارانتی شرکت سازنده( 

- رمـپ عـقـب: دو عـدد بـا سـیـسـتـم هـیـدرولـیـک با عـرض 750 مـیـلـیـمتـر و ظـرفـیـت 60 تـن بـا ارتـفـاع 3108 
مـیـلـیـمـتـر

- متعلقات: * باال بر محور جلو بصورت اتومات
* جعبه طرح مارال

* قالب های بار و قالب مهار
*2 عدد دنده پنج

* دارای گارد محافظ بغل
* جای کپسول آتش نشانی

* دارای 4 عدد نشانگر جانبی احتیاط در زمان حمل بار ترافیکی عریض
* زاپاس بند

* دارای قفل پارک
* سپر عقب

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

تریلر  کمرشکن چهار محور جفت تایر
با قابلیت افزایش طول
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 توضیحات فنی
مـحـصـول

- ابعــاد : * طــول: 13190 میلیمتــر * عــرض: 2550 میلیمتــر بــا امــکان افزایــش 600 میلیمتــری * طــول شــتر گلویــی: 3950 
میلیمتــر * ارتفــاع ســطح شاســی از زمیــن : 890 میلیمتــر * طــول عرشــه بارگیــری: 9240 میلیمتربــا قابلیــت افزایــش به طول 

میلیمتری  6000

  Co2 همــراه بــا جــوش )S500MC( ســاختار شاســی: شاســی و قطعــات فلــزی ســاخته شــده از فــوالد بــا اســتحکام بــاال -
اتومــات در فیکســچر مخصــوص

- نوع مـحـور: 3 عـدد مـحــور  11  تـنـی اروپــایـی بـا یـک مـحــور مـجـهـز بـه سـیـســتم بــاالرونـده 

- سیســتم ترمــز : برنــد knorr یــا Wabco ســاخت آلمــان یــا Haldex ســاخت ســوئد بــا شــیر اتوماتیــک بــه همراه بوســتر 
جفــت و سیســتم EBS و RSP)سیســتم الکترونیکــی ضــد بلوکــه ترمــز و ضــد واژگون شــدن(

- پایه توقف ها: در جلو با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن و در عقب با ظرفیت استاتیکی 45 تن

- رنــگ شاســی: ابتــدا مطابــق اســتاندارد SA2.5 شات بالســت شــده، ســپس بــا مــواد مخصــوص شست وشــو شــده و 
بعــد از یــک الیــه آســتر اپوکســی، رنــگ نهایــی از جنــس پلــی اورتــان زده می شــود

- سیســتم بــرق: دارای کلیــد 7 پــل و 15 پــل بــا بــرق 24 ولــت چراغ هــای عقــب و بغــل برنــد Aspock ســاخت اتریــش و 
المپ هــای LED و سیســتم هشــدار دنــده عقــب مطابــق اســتاندارد جهانــی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص

- الستیک: 16 حلقه الستیک 70R17.5/245  )دارای گارانتی شرکت سازنده( 

- رمـپ عـقـب: دو عـدد بـا سـیـسـتـم هـیـدرولـیـک با عـرض 750 مـیـلـیـمتـر و ظـرفـیـت 60 تـن بـا ارتـفـاع 3108 
مـیـلـیـمـتـر

- متعلقات: * باال بر محور جلو بصورت اتومات 
* جعبه طرح مارال 

* قالب های بار و قالب مهار 
* 2 عدد دنده پنج 

* دارای گارد محافظ بغل 
* دارای 4 عدد نشانگر جانبی احتیاط در زمان حمل بار ترافیکی عریض 

* 2x3 عدد قفل کانتینر الک جهت حمل کانتینرهای 20 و 30 و 40 و 45 فوت
* جای کپسول آتش نشانی 

* دارای قفل پارک 
* زاپاس بند 
* سپر عقب

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

تریلر  کمرشکن سه محور جفت تایر
با قابلیت افزایش طول
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 توضیحات فنی
مـحـصـول

- ابعــاد : * طــول: 15000 میلیمتــر * عــرض: 3200 میلیمتــر * طــول شــتر گلویــی: 3500 میلیمتــر * ارتفــاع ســطح شاســی از 
زمیــن : 1300 میلیمتــر * طــول عرشــه بارگیــری: 10500 میلیمتــر

  Co2 همــراه بــا جــوش )S500MC( ســاختار شاســی: شاســی و قطعــات فلــزی ســاخته شــده از فــوالد بــا اســتحکام بــاال -
اتومــات در فیکســچر مخصــوص، * تيرهــای اصلــی از فــوالد مخصـــوص و تمــام قطعــات از مقاطــع پرســی فــوالدی

* كف: از ورق آجدار 6 ميليمتر جوش شده روی رام ها و شاسی اصلی

- نوع مـحـور: 4 عـدد مـحــور  16  تـنـی اروپــایـی 

- سیســتم ترمــز : برنــد knorr یــا Wabco ســاخت آلمــان یــا Haldex ســاخت ســوئد بــا شــیر اتوماتیــک بــه همراه بوســتر 
جفــت روی هــر محــور / دارای 2 مســیر هــوا بــه تانــک بــاد 

- پایه توقف ها: در جلو با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن و در عقب 2 عدد جک پینی

- رنــگ شاســی: ابتــدا مطابــق اســتاندارد SA2.5 شات بالســت شــده، ســپس بــا مــواد مخصــوص شست وشــو شــده و 
بعــد از یــک الیــه آســتر اپوکســی، رنــگ نهایــی از جنــس پلــی اورتــان زده می شــود

- سیســتم بــرق: دارای کلیــد 7 پــل و 15 پــل بــا بــرق 24 ولــت چراغ هــای عقــب و بغــل برنــد Aspock ســاخت اتریــش و 
المپ هــای LED و سیســتم هشــدار دنــده عقــب مطابــق اســتاندارد جهانــی 

- میل ریش: یک عدد 3.5 اینچی برند JOST ساخت آلمان به همراه فلنج مخصوص مطابق استاندارد

- الستیک: 16 حلقه الستیک 12.00x20 )دارای گارانتی شرکت سازنده( 

)VBT( نـوع زیـربـنـدی: 8 دسـت فـنـری مـخـصـوص

- رمـپ عـقـب: دو عـدد بـا سـیـسـتـم فنری با عـرض 800 مـیـلـیـمتـر و ظـرفـیـت 60 تـن بـا ارتـفـاع 2700 مـیـلـیـمـتـر

- جک: 3 عدد تلسکوپی پنج طبقه )190 - 170 بار( اروپایی با متعلقات مربوطه

- متعلقات: *مکانیسم سیستم ترمز دستی
* قالب مهار بار در طرفین
* 4 عدد دنده پنج فلزی

*1 عدد زاپاس بند در گلویی به همراه جرثقیل و دیاق مربوطه
*چراغ احتیاط در عقب

* 1 عدد جعبه ایزار در گلویی
* 2 عدد تانک باد 80 لیتری

* 4 عدد شل گیر

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست هیدرولیک
* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

 تریلر  کمرشکن
چهار محور جفت تایر
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