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 توضیحات فنی
مـحـصـول

ــا  ــوالد ب ــده از ف ــاخته ش ــزی س ــات فل ــی و قطع ــی: شاس ــاختار شاس - س
ــچر  ــات در فیکس ــوش Co2  اتوم ــا ج ــراه ب ــاال )S500MC( هم ــتحکام ب اس

ــوص مخص

- ســاختار مخــزن: از ورق فــوالدی مخصــوص ST37  بــه ضخامــت 4 میلیمتــر 
و دارای 3 محفظــه جداگانــه / جــوش بدنــه تانكــر و عدســی هــا بــا اســتفاده 
از جوشــكاری اتومــات بــا دســتگاههای پيشــرفته بصــورت آببنــد و يكپارچــه بــه 

همــراه آزمايــش هــای الزم كيفيــت جوشــكاری

ــو  ــا محــور جل ــا کاســه ای  ب ــی دیســکی ی ــوع محــور: 3 عــدد محــور 9 تن - ن
ــده ــه سیســتم باالرون مجهــز ب

تـریـلـر  تانکر حمل سوخت )چهار مواد(
ســـه مـــحـــور
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 توضیحات فنی
مـحـصـول

- سیســتم ترمــز: برنــد knorr یــا Wabco ســاخت 
آلمــان یــا Haldex ســاخت ســوئد بــا شــیر 
ــتم  ــت و سیس ــتر جف ــراه بوس ــه هم ــک ب اتوماتی
EBS و RSP)سیســتم الکترونیکــی ضــد بلوکــه ترمز 

ــدن(  ــون ش ــد واژگ و ض

ــن و   ــی 24 ت ــت دینامیک ــا ظرفی ــف: ب ــه توق - پای
ــن ــتاتیکی 50 ت اس

 SA2.5 ــتاندارد ــق اس ــدا مطاب ــی: ابت ــگ شاس - رن
ــواد مخصــوص  ــا م شات بالســت شــده، ســپس ب
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 برق 
 Aspock 24 ولــت چراغ هــای عقــب و بغــل برنــد
ســاخت اتریــش و المپ هــای LED و سیســتم 

هشــدار دنــده عقــب مطابــق اســتاندارد جهانــی 
ADR ضد جرقه مطابق استاندارد *

 JOST ــد ــی برن ــدد 2 اینچ ــک ع ــش: ی ــل ری - می
ــج مخصــوص ــراه فلن ــه هم ــان ب ســاخت آلم

- نــوع زیربنــدی: بالنــی بــا سیســتم تعلیق بــادی به 
همــراه کمک هــای مخصــوص بــا قابلیــت تنظیــم 

ارتفــاع و بــاال پایــن کــردن ارتفــاع تریلــر

  65R22.5/385 الســتیک: 6 حلقــه الســتیک -
)دارای گارانتــی شــرکت ســازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

- شــيـــــرآالت: مجهــز  بــه سیســتم پنوماتیکــی 
هنــگام تخلیــه و بارگیری ) 3 عدد شــیر تخلـــیه / 3 
عــدد ســوپاپ تخلیــه / 3 عــدد دریچــه منهــول / 3 

عــدد ســوپاپ بخــار / 1 عــدد شــیر بخــار (

- متعلقات: * باال بر محور جلو بصورت اتومات 
* 1 عدد منبع آب استیل 60  لیتری 

* راهرو و پاگرد از ورق آلمینیومی ضد سرخوردن 
* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* سپر عقب ثابت 
* زاپاس بند 

* دارای قفل پارک 
* 1 عدد دنده پنج

  * جای کپسول آتش نشانی 
* 1 عدد جعبه طرح مارال 

* 1 عدد جعبه شیرآالت

- توضیحــات: * دارای اســتاندارد و گواهــی بازرســی 
جــوش و کنتــرل ابعــادی و تســت هیدرولیــک

* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری
* نصب بغل گیربکس توسط شرکت

1440میلی مترانتهای شاسی  تا مرکز محور آخر11500 کیلوگرم وزن وارد بر میل ریش

2550 میلی مترعرض کل27000 کیلوگرموزن وارد بر محورها 

3200میلی مترارتفاع کل7900 کیلوگرموزن خالص

10950میلی مترطول کل33000 کیلوگرموزن بار با تریلر

33400 لیترحجم مخزن )مفید(1150 - 1200 میلی مترارتفاع میل ریش 

S500 جنس شاسی طراحی شده برای کشنده 6 چرخنوع کشنده

"Elliptical"شکل مخزن1310 میلی مترفاصله محورها

St37 4میلی متر جنس مخزن6860میلی مترمرکز میل ریش تا مرکز محور وسط

10433 میلی مترطول مخزن 2750میلی مترانتهای شاسی  تا مرکز محور وسط

مختصات فنی محصول: 

www.maralsanat.comMaralTrailer


