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تریلرهای کفی سه محور مارال
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توضیحات فنی
مـحـصـول

تـریـلـر کــفــی
ســـه مـــحـــور

 ســاختار شاســی :شاســی و قطعــات فلــزی ســاخته شــده از فــوالد بــااســتحکام بــاال ( )S500MCهمــراه بــا جــوش  Co2اتومــات در فیکســچر
مخصــوص
 ســاختار کــف :پوشــش کــف از جنــس چــوب چندالیــه بــه ضخامــت 30میلیمتــر و دارای جــای پایــه و جغجغــه در فواصــل مناســب
 نــوع محــور 3 :عــدد محــور  9تنــی دیســکی یــا کاســهای بــا محــور جلــومجهــز بــه سیســتم باالرونــده
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توضیحات فنی
مـحـصـول

 سیســتم ترمــز :برنــد  knorrیــا  Wabcoســاختآلمــان یــا  Haldexســاخت ســوئد بــا شــیر
اتوماتیــک بــه همــراه بوســتر جفــت و سیســتم
 EBSو (RSPسیســتم الکترونیکــی ضــد بلوکــه ترمز
و ضــد واژگــون شــدن)
 پایــه توقــف :بــا ظرفیــت دینامیکــی  24تــن واســتاتیکی  50تــن
 رنــگ شاســی :ابتــدا مطابــق اســتاندارد SA2.5شاتبالســت شــده ،ســپس بــا مــواد مخصــوص
شستوشــو شــده و بعــد از یــک الیــه آســتر
اپوکســی ،رنــگ نهایــی از جنــس پلــی اورتــان زده
میشــود
 سیســتم بــرق :دارای کلیــد  7پــل و  15پــل بــا برق 24ولــت چراغهــای عقــب و بغــل برنــد Aspock
ســاخت اتریــش و المپهــای  LEDو سیســتم
هشــدار دنــده عقــب مطابــق اســتاندارد جهانــی
 میــل ریــش :یــک عــدد  2اینچــی برنــد JOSTســاخت آلمــان بــه همــراه فلنــج مخصــوص
 نــوع زیربنــدی :بالنــی بــا سیســتم تعلیق بــادی بههمــراه کمکهــای مخصــوص بــا قابلیــت تنظیــم
ارتفــاع و بــاال پایــن کــردن ارتفــاع تریلــر
 الســتیک 6 :حلقــه الســتیک 65R22.5/385(دارای گارانتــی شــرکت ســازنده)
 رینگ 6 :عدد رینگ یک تکه 11.75x22.5 متعلقات * :باال بر محور جلو بصورت اتومات* 1عدد منبع آب استیل  60لیتری
* 9عدد جغجغه و قالب بغل برای مهاركردن بار
*  6عدد گلگیر نیم دایره به همراه  2عدد شل گیر
* قابلیــت نصــب  8عــدد کانتیــن الک جهــت حمل
کانتتینرهــای  20و  40فوت
*  1عدد نردبان  3پله ای کشویی
* زاپاس بند گالوانیزه
* دارای قفل پارک
* سپر عقب ثابت
* جای کپسول آتش نشانی
*  2عدد جعبه طرح مارال
*  1عدد دنده پنج
*  10عدد پایه بغل
* قالب مهار در کشتی

مختصات فنی محصول:
وزن وارد بر میل ریش

 11500کیلوگرم

انتهای شاسی تا مرکز محور وسط

 4290میلیمتر

وزن وارد بر محورها

 27000کیلوگرم

انتهای شاسی تا مرکز محور آخر

 2980میلیمتر

وزن خالص

 6170کیلوگرم

عرض کل

 2550میلیمتر

وزن بار با تریلر

 33000کیلوگرم

ارتفاع کل

 2090میلیمتر

ارتفاع میل ریش

 1200 - 1150میلیمتر

طول کل

 13820میلیمتر

نوع کشنده

طراحی شده برای کشنده  6چرخ

طول مفید

 13500میلیمتر

فاصله محورها

 1310میلیمتر

عرض مفید

 2550میلیمتر

مرکز میل ریش تا مرکز محور وسط

 7680میلیمتر

*طول محل قرارگیری رول

 7200میلیمتر

 توضیحــات * :دارای اســتاندارد و گواهــی بازرســیجــوش و کنتــرل ابعــادی
* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری
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