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شرکت مارال صنعت جاوید
تولید کننده انواع تریلر، مطابق با استانداردهای روز جهان

کـیـلـومتـر 10 جــاده مـهـابـاد، ارومـیـه
57311 - 15662
044 - 33 38 18 21
044 - 33 38 38 50

10th km of Mahabad Rd., Urmia - Iran
57311 - 15662

+98 44 33 38 18 21
+98 44 33 38 38 50

www.maralsanat.com | info@maralsanat.com 
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 شــرکت توليـدی و صنعتـی مــارال صـنـعــت جـاويــد 
بـا نـام تجاری مــارال تـريـلــر  یکی از اصلی ترین 

زیرمجموعه های گروه صنعتی مارال در شهرستان اروميه مرکــز اســتان 
آذربایجــان غربــی و در همسـایگی چهـار کشـور ترکيـه، آذربايجــان، 

ارمنســتان و عــراق واقــع شــده ودر زمينــی بــه مســاحت 100000 متـر 
مربـع و زيربنايـی در حـدود 60000 متر مربع تاسـیس شـده اسـت و در حـال 

حاضـر 650 نفـر در بخشـهای مختلـف شـرکت بطـور مسـتقيم مشـغول 
بـکار ميباشـند. در این مجموعه پرسنل مجرب و با تجربه  به کمک سالن های 
تولید و ماشین آالت پیشرفته اکنون به توان تولید بیش از 5000 تریلر در سال 
با کاربردهای متنوع در فراتر از 20 گروه  بر اساس آخرین استانداردهای جهانی 

دست یافته است.
ما با افتخار در صنعت تریلر سازی با اخذ استانداردهای 17 گانه ملی )دارنـده 

نـشـان ملـی اسـتـانـدارد بـرای تـمـام مـحصــوالت تـوليــدی(، استاندارد 
جهانی حمل مواد سوختی )ADR( و استاندارد ذخیره سازی و توزیع گاز مایع 

به همراه اســتــاندارد ايزو  9001:2015 ، ایزو 
10002:2018، ایزو 10004:2018 و ایزو 14001:2015، 

استاندارد شرکت ملی گاز و اتحادیه مصرف 
کنندگان گاز روسیه و کشورهای CIS نام تولید 

ایرانی را بلند آوازه کرده ایم.
گروه تولیدی صنعتی مارال بارها با کسب 

عناوین مهمی همچون صادر کننده نمونه، واحد نمونه و برترین تولیدکننده 
استانی و کشوری و همچنین دریافت نشان ملی امین الضرب توانایی خود را 

در سطح کشوری به اثبات رسانده است و پس از سالها تجربه و ایجاد بستر 
مناسب، برنامه ریزی با هدف نام آوری در سطح جهانی  را در راس سیاستهای 

تجاری خود دارد.
این شرکت در سال 99 توانسته با راه اندازی خط تولید جدید تانکرهای گاز مایع 
) بصورت تریلر و ثابت( خود را به بزرگترین تولیدکننده این محصول در منطقه و 
آسیا بدل کند و با تولید ساالنه 2000 دستگاه عالوه بر نیاز داخلی بخش اعظمی 

از این محصول را به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر نماید.
گروه تولیدی صنعتی مارال تریلر با همت واالی صنعتگرانش ، در برنامه دراز 
مدت خود  تبدیل شدن به  نخستین و بزرگترین تولید کننده تریلر و قطعات 

تریلر و ماشین آالت خدمات درخاورمیانه را هدف گذاری کرده و در این مسیر  با 
قدمهای مطمئن در حال پیشرفت است.

Maral Sanat Javid )Maral Trailer Brand( 

established in 1989 in Urmia, North West 

City of Iran that has borders with Iraq, Turkey and Azerbaijan. More 

than 650 people out of 1000 people of Holding are working in Maral 

Sanat Javid Co. 

Maral Trailer together with its sister companies including; Chichest 

Axle Company )only producer of Axle, Axle parts and Trailer 

parts in the Middle East with brand name of FOX(, Maral Yadak 

)Manufacturer of tool box and trailer parts with brand name of TSP( 

and Rostami after sales services )Located in Tehran(; aim to supply 

all products of truck industry in an integrated delivery system so 

that customers have easy access to what they need which results in 

low transport cost.

We supply raw materials from local and European leading 

companies which insures high quality of products so we meet 

European standards and satisfaction of 

local and overseas customers. 

We have honor of having ADR1  Standard, 

Standards of National Gas Company and 

Gas consumers Union of Russia and CIS 

countries, National Standards )17 type( for 

all of products as well as ISO 9001:2015, 

ISO 10002:2018, ISO 10004:2018 and ISO 14001:2015.

As industrial manufacturing company with more than 30 year 

experience and after sales services all over IRAN, and thanks to 

technical knowledge of engineers and personnel combined with 

most advanced technology, machinery and equipment, we are 

proud of serving customers in the whole sales process from “order” 

up to “after sales services and maintenance”. We have fulfilled our 

goal of being a leading manufacturer that produces broad range of 

products in trucking industry. 

Our policy is offering safe, durable and reliable products, thus we 

give special attention to whole process of Manufacturing from 

materials supply to customers feedback and have focused on 

quality improvements, innovation in producing new parts as well as 

technical and marketing details in depth. Maral Sanat Javid and its 

sister companies in Maral Holding are companies that you can trust 

and depend on. 

1 International Carriage of Dangerous Goods by Road), Distribution of Liquid Gas 

ABOUT USدرباره ما
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار اتاق: پوشش کف از جنس چوب چندالیه مقاوم ضد سایش به ضخامت 30 میلی متر، سقف دارای تیرک های 
مخصوص فلزی قابل باز شدن، درب های عقب و بغل از پروفیل های آلمینیومی مخصوص، پایه های وسط بازشو با قابلیت 

جابه جایی بصورت ریلی تاج جلو، ستون ها در گوشه ها و پایه های وسط ساخته شده از فوالد

- چـادر:  تولید اروپا / سه تكه كشوئی از نوع پليمر مخصوص با مقـاومت در دمای (30-( الی (70+( درجه / مقـاوم در برابر 
پارگی و بريدگی دارای بـــرجـســـتـگــی مــخـصــوص و مــانـــدگـاری رنــگ 

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده 

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک  65R22.5 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

* 1عدد نردبان 3 پله ای کشویی

*نگهدارنده درب عقب

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

 * سپر عقب ثابت

* نردبان 2.5 متری آلمینیومی

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

 * جای کپسول آتش نشانی

* 1 عدد دنده پنج

* 2عدد جعبه طرح مارال

* قالب مهار در کشتی

* دارای قفل پارک

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی
* 4 یا 5 درب، رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special fixture automatic Co2 argon welding machine.

- Body Construction: Floor 30 mm abrasion resistance plywood / sliding roof with special 

changeable beams /rear and side doors from special aluminum profiles/ sliding side pillacs front pillar, 

middle pillars and rear pillars steel are mode of )ST523-, Qste 380Tm)

- Curtain:  Made in Europe / Sliding Three Pieces Roof & Sides External Tarpaulin is produced from 

special polymer with high temperature resistance )-30,+70°c) and anti rupture and lasting color side 

and roof sliding separately

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle. 

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

 

- Accessories: 
 Automatic front lift axle

 60 Lit Water tank Mounting

 Holder for fire extinguisher

 Aluminum ladder )2.5 m)

 Plastic Chock

 Fix rear bumper 

 Rear door retainer

 3-steps sliding ladder

 2 Toolboxes

 Galvanized spare wheel carrier

    Towing Mechanism

 6 pcs mud guards and 2 mud flaps

     Trailer Park Lock System

- Options: 
 For transit trailer, vertical displacement of 30cm by special manual jack

 Side and roof curtain support system removable separately   

 4 or 5 Optional doors, rims and spare Tires

تریلر چادری سه محور
همراه با سقف کشویی

MARAL 3AXLE CURTAIN SIDER TRAILER 
WITH SLIDING ROOF
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار اتاق: پوشش کف از جنس چوب چندالیه مقاوم ضد سایش به ضخامت 30 میلی متر، سقف دارای تیرک های 
مخصوص فلزی قابل باز شدن، درب های عقب و بغل از پروفیل های آلمینیومی مخصوص، پایه های وسط بازشو با قابلیت 

جابه جایی بصورت ریلی 

- چـادر:  تولید اروپا / یک تكه ثابت از نوع پليمر مخصوص با مقـاومت در دمای (30-( الی (70+( درجه / مقـاوم در برابر پارگی 
و بريدگی دارای بـــرجـســـتـگــی مــخـصــوص و مــانـــدگـاری رنــگ 

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده 

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

* 1عدد نردبان 3 پله ای کشویی

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

 * سپر عقب ثابت

* نردبان 2.5 متری آلمینیومی

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

 * جای کپسول آتش نشانی

* 1 عدد دنده پنج

* 2عدد جعبه طرح مارال

* قالب مهار در کشتی

* دارای قفل پارک

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی
* 4 یا 5 درب، رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special fixture automatic Co2 argon welding machine.

- Body Construction: Floor 30 mm abrasion resistance plywood / sliding roof with special changeable 

beams /rear and side doors from special aluminum profiles/ sliding side pillacs front pillar, middle pillars 

and rear pillars steel are mode of )ST523-, Qste 380Tm)

- Curtain: Made in Europe, sliding one Piece Roof & Sides External Tarpaulin is produced from 

special polymer with high temperature resistance )-30,+70°c) and anti rupture lasting color / side 

and roof sliding separately

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle. 

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

 

- Accessories: 
 Galvanized spare wheel carrier    

   Automatic front lift axle      

   60 Lit Water tank Mounting    

   Trailer park lock system

 Rear door retainer

 2 toolboxes   

 Fix rear  retainer

 Plastic Chock

 3-steps sliding ladder

 Aluminum ladder )2.5 m)

 Holder for fire extinguisher

     Towing Mechanism

 6 pcs mud guards and 2 mud flaps

- Options: 
 Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 

 4 or 5 Optional  doors, rims and spare Tires

تریلر چادری سه محور مارال MARAL 3AXLE CURTAIN SIDER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده 

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین 
کردن ارتفاع تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

* نردبان سه پله ای پشت کانتینبر

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* 12 عدد قفل کانتین الک جهت حمل کانتتینرهای 20 و 40 فوت

* جای کپسول آتش نشانی

* 2 عدد جعبه طرح مارال

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* دارای قفل پارک

* سپر عقب ثابت

* 1 عدد دنده پنج

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

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special fixture automatic Co2 argon welding machine.

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle. 

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle.

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

 

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle

   60 Lit Water tank

   3-step sliding ladder

   Galvanized spare tire holder

   Plastic chock pcs

   Fix Rear bumper 

   2 Toolboxes

   Holder for fire extinguisher

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   12 pcs container locks for carrying 20 - 40 feet containers

- Options: 
 Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 

 Optional rims and spare Tires

تریلر کانتینر بر سه محور مارال MARAL 3AXLE CONTAINER CHASSIS TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار مخزن: *جنـس بـدنه و عدسـی ها از فوالد مخصـوص P460NL2 و P355NL1 بر اساس اسـتاندارد اروپا و 
فلنج ها از فوالد مخصوص A516GR70 بر اساس استاندارد آمریکا

- حجم:  50 متر مکعب

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن( 

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

ADR ضد جرقه مطابق استاندارد *

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین 
کردن ارتفاع تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

- شیرآالت: شیرآالت تخلیه و بارگیری طبق استاندارد شرکت ملی گاز ایران

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* سپر عقب ثابت

* دارای قفل پارک

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* جای کپسول آتش نشانی

* 1 عدد جعبه طرح مارال

* 1 عدد دنده پنج

- توضیحات: * دارای تست آناليز شيمايی و مکانيکی ورق های ورودی
* دارای تست ويژوال در مراحل ورود ورق، حين کار و اتمام کار

* استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و  تست های هیدروستاتیک، مايعات نافذ، التراسونيک و راديوگرافی

* رینگ و الستیک زاپاس به سفارش مشتری

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

- Tank Construction: Body and Head Made of P460NL2 and P355NL1 steel according to EU 

Standard Flanges Made of A516GR70 steel based on American standard

- Volume: 50 cbm

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

 
- Valves: Charge and discharge valves according to National Iranian Gas Company

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle       

   60 Lit Water tank

   Fix Rear bumper 

   Toolbox    

   Spare tire holder

   Plastic chock

   Holder for fire extinguisher

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

- Options: 
   Chemical and mechanical analysis test of plates

   Visual test during work, input and output phases  

   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control and hydrostatic

   liquid penentrant, ultrasonic and radiographic testing

   Optional rims and spare Tires

تریلر تانکر گاز مایع سه محور مارال MARAL 3AXLE LPG TANKER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار کف: ورق با ضخامت 3 میلی متر

- ساختار اتاق: دارای  12  درب بغل و  2  درب عقب و پانل جلو به ارتفاع  1600  الی 2000 میلیمتر با قالب هایی برای بستن چادر 

- جک: 2 عدد تلسکوپی ( 190 - 170 بار( اروپایی همراه با متعلقات مربوطه

- حجم:  46 تا 60 متر مکعب

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

6x4 4 وx2 به همراه 2 عدد فلنج مخصوص برای کشنده های  FOX میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند -

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

جک : 2 عدد تلسکوپی (190 - 170 بار( اروپایـی با متعلقات مربوطه

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

* نردبان سه پله ای کشویی

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* 2 عدد جعبه طرح مارال

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* دارای قفل پارک

* سپر عقب ثابت

* جای کپسول آتش نشانی

* 1 عدد دنده پنج

* قالب مهار در کشتی

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

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

- Cylinder: 2 telescopic cylinder )170 - 190 EMB), EU Standard with related accessories 

- Body Construction: 12side doors and 2 rear doors and front panel, height 1600 mm with hooks 

to tie up curtains  / floor made of ribbed steel plate. 

- Volume: 46 to 60 cbm

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with LED Type according to International Standards..

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin with 2 flanges for 4x2 and 6x4 trucks

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle

   60 Lit Water tank

   Galvanized spare tire holder

   Plastic chock Pcs

   Fix Rear bumper 

   2 Toolboxes    

   3-step sliding ladder

   Holder for fire extinguisher

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   Towing Mechanism

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 

   Optional rims and spare Tires

تریلر بغلدار کمپرسی 3 محور مارال
با قابلیت اتصال محور چهارم

MARAL 3 AXLES GRAIN TRAILER SIDER TIPPER
(4TH AXLE CAN ADDED)
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار  کف: پوشش کف از جنس چوب چندالیه به ضخامت 30 میلی متر و دارای جای پایه و جغجغه در فواصل مناسب

- ساختار اتاق: دارای 16 درب بغل و 2 درب عقب و پانل جلو به ارتفاع 900 میلی متر با قالب هایی برای بستن چادر برروی 
درب ها

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

*8 عدد جغجغه و قالب بغل برای مهاركردن بار 

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* قابلیت نصب 4 عدد کانتین الک جهت حمل کانتتینر 40 فوت

* 2 عدد جعبه طرح مارال

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* دارای قفل پارک

* سپر عقب ثابت

* نردبان سه پله ای کشویی

* جای کپسول آتش نشانی

* 1 عدد دنده پنج

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

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

- Floor Construction: Floor 30 mm abrasion resistance plywood with pillar holder and ratchet

holder in appropriate distances.

- Body Construction: 12 side doors and 2 rear doors and front panel, height 900 mm with hooks 

to tie up curtains on doors

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle

   60 Lit Water tank

   3-step sliding ladder

   Galvanized spare tire holder

   Plastic chock pcs

   Fix Rear bumper 

   2 Toolboxes    

   Holder for fire extinguisher

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   8 ratchets and side hook for holding cargo load

   Capacity for installation of 4 containers lock for carrying 40 feet containers

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 

   Optional rims and spare Tires

تریلر بغلدار سه محور مارال MARAL 3AXLE SIDE WALL TRAILER 
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  Co2 همراه با جوش )S500MC) ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال -
اتومات در فیکسچر مخصوص

- ساختار مخزن: از ورق فوالدی مخصوص ST37  به ضخامت 4 میلیمتر و دارای 3 محفظه جداگانه / جوش 
بدنه تانكر و عدسی ها با استفاده از جوشكاری اتومات با دستگاههای پيشرفته بصورت آببند و يكپارچه به همراه آزمايش 

های الزم كيفيت جوشكاری

- حجم:  33000 لیتر

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر 
جفت و سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن( 

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد 
از یک الیه آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و 
المپ های LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

ADR ضد جرقه مطابق استاندارد *

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین 
کردن ارتفاع تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

- شيرآالت: 3 عدد شیر تخلیه / 3 عدد سوپاپ تخلیه / 3 عدد دریچه منهول / 3 عدد سوپاپ بخار / 1 عدد شیر بخار

- متعلقات: * باال بر محور جلو بصورت اتوماتیک 
* 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 با پوشش رنگ پودری 

* دارای قفل پارک 

* 1 عدد دنده پنج

  * جای کپسول آتش نشانی 

* 1 عدد جعبه طرح مارال 

* 1 عدد جعبه شیرآالت

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

*سیستم قطع کن اضطراری در هنگام بارگیری و تخلیه

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

- Tank Construction: Made of 4mm ST37steel sheet with 3 separate reservoirs/ sealed and seamless

tanker body welding with automatic welding machines along with welding quality tests

- Volume: 33000 Litters

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

* According to ADR

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

 

- Valves: 3 pcs Bottom Loading Adapter / 3 pcs Emergency Foot Valve / 3 pcs Petroleum Manholes 

/ 3 Pcs Vapor vent / 1 pcs Stage Vapor Recovery Adapter 

 

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle

   60 Lit Water tank

   Holder for fire extinguisher

   Fix Rear bumper 

   Toolbox    

   Spare tire holder

   Valve box

   Plastic chock

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   Walkway covered with aluminum )anti-slip plate)

- Options: 
  Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control and hydrostatic test 

   Optional rims and spare Tires

   Loading and unloading system control kit and emergency disconnection system

تریلر تانکر حمل سوخت سه محور مارال
)چـهـار مـواد(

MARAL 3AXLE FUEL TANKER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار  اتاق: *دیـواره ها: به ضـخـامـت  4  میلیمتـر و تـقـویـت شـده با تـیـرک های مـورب مـخصـوص ازفوالد  
)S500MC)

)S500MC)  کف:  به ضـخامـت  5  مـیـلـیـمـتـر و تـقـویـت شـده با رامـهـای عـرضـی مـخـصـوص از  فـوالد *

- حجم:  34 متر مکعب

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

- جک: تلسکوپی 5 طبقه ( 190 - 170 بار( اروپایی همراه با متعلقات مربوطه

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

 * 1 عدد نردبان 3 پله کشویی در عقب 

* 1 عدد نردبان در جلو 

*1 عدد دنده پنج

* دارای قفل پارک

* سپر عقب ثابت

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* جای کپسول آتش نشانی

*1 عدد جعبه طرح مارال

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

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

* نصب بغل گیربکس توسط شرکت

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

 

- Body Construction:  Walls: thickness is 4 mm and reinforced by special steel diagonal bars  

)S500MC).

Floor: thickness is 5 mm and reinforced by special steel cross beams )S500MC).

- Volume: 34 cbm

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Cylinder: Five-stage telescopic jack stand )170190- EMB), EU Standard with related accessories 

- Accessories: 
   Automatic front lift axle

   Plastic Chock 

   Holder for fire extinguisher

   60 Lit Water tank 

   Rear 3- step sliding ladder 

   Front galvanized ladder

   Plastic chock

   Trailer park lock system

   Fix rear bumper  

   Toolbox 

   Galvanized spare Tires holder 

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control and hydraulic test

   Optional Spare Tires and rim 

   Side gearbox shaft to be installed by company

تریلر کمپرسی سه محور مارال MARAL 3AXLE 34m3 TIPPER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

)S500MC) ساختار  اتاق: دیواره ها به ضخامت 6میلیمتر و کف به ضخامت 8 میلیمتر -

- حجم:  24 متر مکعب

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

- جک: تلسکوپی 5 طبقه ( 190 - 170 بار( اروپایی همراه با متعلقات مربوطه

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

*1 عدد دنده پنج

* دارای قفل پارک

* سپر عقب متحرک

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

* جای کپسول آتش نشانی

*1 عدد جعبه طرح مارال

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* نردبان 

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

* نصب بغل گیربکس توسط شرکت

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

 

- Body Construction: Walls: thickness is 6 mm )S500MC)

Floor: thickness is 8 mm )S500MC)

- Volume: 24cbm

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Cylinder: Five-stage telescopic jack stand )170190- EMB), EU Standard with related accessories 

- Accessories: 
   Automatic front lift axle

   Plastic Chock 

   Holder for fire extinguisher

   60 Lit Water tank 

   Rear 3- step sliding ladder 

   Front galvanized ladder

   Plastic chock

   Trailer park lock system

   Moveable rear bumper   

   Toolbox 

   Spare Tires holder  

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control and hydraulic test

   Optional Spare Tires and rim 

   Side gearbox shaft to be installed by company

تریلر کمپرسی سه محور مارال
)طرح آلمانی(

MARAL 3AXLE 28m3 TIPPER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار  مخزن:  از ورق فوالدی ST37 به ضخامت 4 میلی متر

- حجم:  28 متر مکعب

- سیستم تخلیه: شیر تخلیه پروانه ای 4 اینچ به همراه شیرهای کنترل 2 اینچ و شیرهای یکطرفه امنیت کمپرسور

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

- متعلقات: * باال بر محور جلو بصورت اتوماتیک * یک عدد منبع آب استیل 60  لیتری 
* پله در قسمت عقب با محافظ و راهرو باال 

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر

 * دارای قفل پارک 

* سپر عقب ثابت 

* پاگرد و راهرو از ورق آجدار 

* شلنگ تخلیه 4 اینچ الستیک منجیددار 

* جای کپسول آتش نشانی 

*1 عدد جعبه طرح مارال 

* 1 عدد دنده پنج 

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

- توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی و تست در فشار  2  بار
 * رینگ ، الستیک زاپاس، موتور و کمپرسور به سفارش مشتری

* دارای موتور دیزلی به همراه کمپرسور باد جهت تخلیه بار

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

 

- Body Construction: Made of ST37 special 4 mm steel sheets.

 - Volume: 28 cbm

- Discharge system: 4 inch butterfly drain valve along with 2 inch control valves and one-way valve 

for compressor safety.

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Accessories: 
   60 Lit Water tank

    Automatic  front lift axle

   Trailer park lock system     

   Holder for fire extinguisher

   Spare tire holder

   Plastic chock

   Fix Rear bumper 

   Toolbox

   With upper guard and walkway

   4 inch plastic discharge hose

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   Walkway covered with corrugated sheet metal

- Options: 
   Diesel motor along with air compressor for discharge

   Optional rims and spare Tires, motor and compressor

   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control and pressure tes 

under 2 barcompany

تریلر  بونکر سیمان سه محور مارال MARAL 3AXLE 28m3 CEMENT BULKER TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2 اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار  کف: پوشش کف از جنس چوب چندالیه به ضخامت 30 میلی متر و دارای جای پایه و جغجغه در فواصل مناسب

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

*9 عدد جغجغه و قالب بغل برای مهاركردن بار 

* 6 عدد گلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر 

* قابلیت نصب 12 عدد کانتین الک جهت حمل کانتتینرهای 20 و 40 فوت  

* 1 عدد نردبان 3 پله ای کشویی 

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* دارای قفل پارک

* سپر عقب ثابت

* جای کپسول آتش نشانی

* 2 عدد جعبه طرح مارال

* 1 عدد دنده پنج

* 10 عدد پایه بغل

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

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 

with special automatic Co2 argon welding machine.

 
- Floor Construction: Floor 30 mm abrasion resistance plywood with pillar holder and ratchet holder 

in appropriate distances

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 

Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 

diaphragm brake chamber per axle.

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 

epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 

light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 

Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Accessories: 
   Trailer park lock system

   Automatic front lift axle

   60 Lit Water tank

   3-step sliding ladder

   Galvanized spare tire holder

   Fix Rear bumper 

   2 Toolboxes    

   10 side pillars

   Plastic chock pcs

   Holder for fire extinguisher

   6 pcs mud guards and 2 mud flaps

   9 ratchets and side hook for holding cargo load

   Capacity for installation of 8 containers lock for carrying 2040- feet containers

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 

   Optional rims and spare Tires

تریلر  کفی سه محور مارال MARAL 3AXLE  FLATBED TRAILER 
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- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

- ساختار اتاق:  ديواره های بغل، جلو و سقف از عايق ساندويچ پانل یک تكه (پلی اورتان ساخت آلمان( مخصـوص دو رو ورق 
آلوزينـک  پيش رنگ شده (ضخامت ورقها بيرون 0.8  میلیمتر و داخل 0.5 میلیمتر و از  رو 25 ميكرون رنگ پلی استر و از زير پرايمر 

مخصوص( تمام پروفيـل های نگهـدارنده پـانل(بيرون و داخل( از آلومينيـوم مخصـوص / ديـواره ها به پـروفيلهـای آلومينيـومی 
پـرچ شده اند

- ديواره ها: *ديواره جلو: 100 ميلیمتر و دارای تقويت جهت اتصال ترموكينگ و حفاظ ترموكينگ 
*سقف: 100 ميليمتر و دارای تقويت جهت اتصال حفاظ ترموكينگ 

* ديواره بغل: 60 ميليمتر 
* كف: 150 ميليمتر با زیر ورق پيش رنگ شده خارجی و رو دارای ريل آلومينيومی جهت جریان هوا زیر پالت ها

- درب عـقـب:  درب دولـنـگـه و بـر روی هر لـنگـه چهـار لوال و دو قـفـل با كـالف دور Stainless Steel  و ضـخامـت 
درب عقب 80 ميلیمتر  و دارای عـايـق بـنـدی  P.V.C بـا السـتـیـک مـخـصـوص 

- نوع محور: 3 عدد محور 9 تنی دیسکی یا کاسه ای  با محور جلو مجهز به سیستم باالرونده 

- سیستم ترمز: برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر 
جفت و سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

- پایه توقف: با ظرفیت دینامیکی 24 تن و  استاتیکی 50 تن

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص

- نوع زیربندی: بالنی با سیستم تعلیق بادی به همراه کمک های مخصوص با قابلیت تنظیم ارتفاع و باال پایین کردن ارتفاع 
تریلر

- الستیک: 6 حلقه الستیک R22.5 / 65 / 385  (دارای گارانتی شرکت سازنده( 

11.75x22.5 رینگ: 6 عدد رینگ یک تکه -

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

* 6 عددگلگیر نیم دایره به همراه 2 عدد شل گیر
 * سپر عقب ثابت

* 2عدد جعبه طرح مارال
* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری

* جای کپسول آتش نشانی
* 1 عدد نردبان 3 پله ای کشویی

* قالب مهار در کشتی 
* دارای قفل پارک
* 1 عدد دنده پنج

توضیحات: * دارای استاندارد و گواهی بازرسی جوش و کنترل ابعادی
* رينگ ، الستيک زاپاس، موتور و کمپرسور به سفارش مشتری

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 
with special automatic Co2 argon welding machine.
 
- Body Construction:   Side walls, front and roof one-piece special insulated sandwich panel
)polyurethane made in Germany) duplex Aluzinc prepainted sheet )sheet thickness exterior 0.8 mm
and interior 0.5 mm, top coat 25-micron polyester paint and special primer undercoat);special aluminum
track holder profiles )interior and exterior) / aluminum profiles with rivets. 

- Walls: front wall: 100 mm reinforced for thermo king connection and thermo king shield.

- Roof: 100 mm reinforced for thermo king protector

- Side wall: 60 mm * floor: 150 mm with foreign prepainted under flooring sheet and aluminum railings 
raised access floor for air flow from under pallets. 

- Rear door: Double barns with 2 hinges and 4 lockers, solid stainless steel and thickness of rear door
80 mm with P.V.C insulation and special Tires

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 
Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 
diaphragm brake chamber per axle. 

- Axle Types: 3×9 ton EU standard disc brake or drum brake, front lift axle

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 
epoxy primer and of polyurethane final coat

- Electric System:  7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 
light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- Axle/ Suspension: axle with air bags cylinder air suspension system with special shock absorber 
Lower and Rise Capability of Trailer

- Landing Legs: Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons 

- King pin: 2 Inch FOX king pin 

- Tires: 6 pieces 385 / 65 / R22.5

- Rim: 6 pieces rims 22.5 × 11.75 tubless 

- Accessories: 
   Rear door stopper
   Automatic front lift axle 
   Holder for fire extinguisher 
   Plastic Chock
   Fix rear bumper
   2 Toolboxes
   3-step sliding ladder
   Trailer park lock system 
   Galvanized spare tires holder
   60 Lit Water tank
   6 Pcs mud guards and 2 mud flaps

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 
   Optional Spare Tires and rim, motor and compressor

تریلر  یخچالی سه محور مارال MARAL 3AXLE REFRIGERATED TRAILER 
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- ابعاد : * طول: 13190 میلیمتر * عرض: 2550 میلیمتر با امکان افزایش 600 میلیمتری * طول شتر گلویی: 3950 میلیمتر
 * ارتفاع سطح شاسی از زمین : 890 میلیمتر * طول عرشه بارگیری: 9240 میلیمتربا قابلیت افزایش  طول 6000 میلیمتری

- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

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

- سیستم ترمز :سیـستـم EEC/320/71  برند هـای   Knorr يا Wabco سـاخـت آلـمـان 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

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: ییک عدد 2 یا 3.5 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص مطابق استاندارد

- الستیک: 16 حلقه الستیک R17.5 70/245 (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 اتوماتیک
* 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 با پوشش رنگ پودری

* 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

Dimensions: Length: 13190 mm \ Width: 2550 mm extendible to 600mm \ Gooseneck length: 3950 mm 
\ Chassis height from ground: 890 mm \ Loading deck length: 9240 mm extendible to 6000mm

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 
with special automatic Co2 argon welding machine.
 
- Axle Types: 4×11 ton EU Standard front lift axle

- Back ramp: 2 pcs hydraulic system, width 750 mm, capacity 60 tons, height 3108 mm

- Landing Legs: Front door, Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons  and rear door 
static capacity of 45 Tons

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 
Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 
diaphragm brake chamber per axle. 

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 
epoxy primer and of polyurethane final coat.

- Electric System: 7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 
light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- King pin: 2 or 3.5 Inch FOX king pin according to Standards

- Axle/ Suspension: axle with air bags air suspension system with special shock absorber Lower 
and Rise Capability of Trailer

- Tires: 16 pieces 24570/R17.5

- Accessories: 2 plastic chocks
   Side guard 
   Toolbox
   Trailer park lock system
   Spare tire holder
   Automatic front lift axle
   Fix Rear bumper
   Load locks and hooks
   Holder for fire extinguisher
   4 psc of side marker lamps.

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 
   Optional rims and spare Tires

تریلر کمرشکن چهار محور جفت تایر مارال
با قابلیت افزایش طول

MARAL 4AXLE LOWBED TRAILER 
(DOUBLE TIRE & EXTENDABLE)
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- ابعاد : * طول: 13190 میلیمتر * عرض: 2550 میلیمتر با امکان افزایش 600 میلیمتری * طول شتر گلویی: 3950 میلیمتر
 * ارتفاع سطح شاسی از زمین : 890 میلیمتر * طول عرشه بارگیری: 9240 میلیمتربا قابلیت افزایش طول 6000 میلیمتری

- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص

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

- سیستم ترمز : برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت و 
سیستم EBS و RSP(سیستم الکترونیکی ضد بلوکه ترمز و ضد واژگون شدن(

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

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 یا 3.5 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص مطابق استاندارد

- الستیک: 12 حلقه الستیک R17.5  70 /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 اتوماتیک 
* 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 

* جای کپسول آتش نشانی 
* دارای قفل پارک 

* زاپاس بند با پوشش رنگ پودری 
* سپر عقب

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

Dimensions: Length: 13190 mm \ Width: 2550 mm extendible to 600mm \ Gooseneck length: 3950 mm 
\ Chassis height from ground: 890 mm \ Loading deck length: 9240 mm extendible to 6000mm

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high - strength steel )S500MC) 
with special automatic Co2 argon welding machine.
 
- Axle Types: 3×11 ton EU Standard front lift axle

- Back ramp: 2 pcs, hydraulic system, width 750 mm, capacity 60 tons, height 3108 mm

- Landing Legs: Front door, Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons  and rear door 
static capacity of 45 Tons

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll Stability 
Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) Two double acting 
diaphragm brake chamber per axle. 

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with a layer of 
epoxy primer and of polyurethane final coat.

- Electric System: 7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts rear light, side 
light and alarming system from Aspock with  LED Type according to International Standards.

- King pin: 2 or 3.5 Inch FOX king pin according to Standards

- Axle/ Suspension: axle with air bags air suspension system with special shock absorber Lower 
and Rise Capability of Trailer

- Tires: 12 pieces 24570/R17.5

- Accessories: 2 plastic chocks
   Side guard
   Toolbox
   Trailer park lock system
   Spare tire holder
   Automatic front lift axle
   Fix Rear bumper
   Load locks and hooks
   Holder for fire extinguisher
   4 psc of side marker lamps.

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 
   Optional rims and spare Tires

تریلر  کمرشکن سه محور جفت تایر مارال
با قابلیت افزایش طول

MARAL 3AXLE LOWBED TRAILER 
(DOUBLE TIRE & EXTENDABLE)
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- ابعاد : * طول: 15000 میلیمتر * عرض: 3200 میلیمتر * طول شتر گلویی: 3500 میلیمتر * ارتفاع سطح شاسی از زمین : 1300 
میلیمتر * طول عرشه بارگیری: 10500 میلیمتر

- ساختار شاسی: شاسی و قطعات فلزی ساخته شده از فوالد با استحکام باال (S500MC( همراه با جوش Co2  اتومات در 
فیکسچر مخصوص، * تيرهای اصلی از فوالد مخصـوص و تمام قطعات از مقاطع پرسی فوالدی

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

- نوع مـحـور: 4 عـدد مـحــور  16  تـنـی اروپــایـی 

- سیستم ترمز : برند knorr یا Wabco ساخت آلمان یا Haldex ساخت سوئد با شیر اتوماتیک به همراه بوستر جفت روی 
هر محور / دارای 2 مسیر هوا به تانک باد 

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

- رنگ شاسی: ابتدا مطابق استاندارد SA2.5 شات بالست شده، سپس با مواد مخصوص شست وشو شده و بعد از یک الیه 
آستر اپوکسی، رنگ نهایی از جنس پلی اورتان زده می شود

- سیستم برق: دارای کلید 7 پل و 15 پل با برق 24 ولت چراغ های عقب و بغل برند Aspock ساخت اتریش و المپ های 
LED و سیستم هشدار دنده عقب مطابق استاندارد جهانی 

- میل ریش: یک عدد 2 یا 3.5 اینچی برند FOX  به همراه فلنج مخصوص مطابق استاندارد

- الستیک: 16 حلقه الستیک R20 / 12(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

20 x 8.5 رینگ: 16 عدد تکی -

- متعلقات: *مکانیسم سیستم ترمز دستی
* قالب مهار بار در طرفین

* 4 عدد دنده پنج فلزی
*1 عدد زاپاس بند با پوشش رنگ پودری 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

Dimensions: Length: 15000 mm \ Width: 3200 mm \ Gooseneck length: 3500 mm \ Chassis height from 
ground: 1300 mm \ Loading deck length: 10500 mm

- Chassis Construction: Chassis and other metal pieces are made of high-strength steel )S500MC) 
with special automatic Co2 argon welding machine. Special steel sheet iron and all steel pressed parts 
floor made of ribbed steel plate 6 mm welded on ramps and main chassis.
 
- Axle Types: 4×16 ton EU Standard front lift axle

- Back ramp: 2 pcs, hydraulic system, width 800 mm, capacity 60 tons, height 2700 mm

- Landing Legs: Front door, Static Capacity 50 Tons & Dynamic Capacity 24 Tons  and 
rear door static capacity of 45 Tons

- Braking System: EBS System )Electrical Anti Block Brake System) with RSP )Roll 
Stability Program) Disc and Drum, Knorr® / Wabco®)germany) - Haldex)Sweden) 
Two double acting diaphragm brake chamber per axle. 

- Painting: Shot blasted, according to SA25/ and washed by special material, painted with 
a layer of epoxy primer and of polyurethane final coat.

- Electric System: 7 and 15 Pole quick release connector, Austrian Pair of 24 volts 
rear light, side light and alarming system from Aspock with  LED Type according to 
International Standards.

- King pin: 2 or 3.5 Inch FOX king pin according to Standards

- Axle/ Suspension: 8 special spring axles )VBT)

- Tires: 16 pieces 12.00×20” 

- Rims: 16 single-piece rims 8.5 × 20 

- Accessories: Hand brake system
   Side load hook
   Rear warning lamp light
   A Spare Tire Holder Wheel Mount Rack Bracket Carrier
   Toolbox
   2 wind turbines 80 Lit
   4 metal chocks
   4 pcs mudguards

- Options: 
   Holding standard and certificate of welding inspection and dimensional control 
   Optional rims and spare Tires

تریلر کمرشکن چهار محور جفت تایر مارال MARAL 3AXLE LOWBED TRAILER 
(DOUBLE TIRE)
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گروه صنعتی مارال با بیش از 20 مرکز خدمات پس از فروش خود در سراسر ایران دارای یکی از گسترده ترین شبکه های خدمت رسانی در  کشور بوده که با ارائه گارانتی معتبر 1 سال 
) یا 100.000 کیلومتری( در کنار محصوالت با کیفیت، در تالش است تا در سریعترین زمان ممکن خدمات متناسب را به مشتریان خود ارائه نماید. همچنین پل های ارتباطی مجموعه 

همواره درحال دریافت پیشنهادات و انتقادات شما و تالش برای بهبود مستمر و انطباق هرچه بیشتر تولیدات خود با نیاز های روز صنعت حمل و نقل دنیا می باشد.

شبکه خدمات 
پس از فروش

آدرس نمایندگیتلفن همراه تلفن ثابتشهرنام نمایندگیکد نمایندگی

تهران،بعد از سه راه آدران،نرسیده به رباط کریم،روبروی نصیر آباد509143896067 - 56391493 - 021تهرانحسین خواه1001

ارومیه،جاده سلماس،کوی کامیون داران3241752209141417371 - 044ارومیهناصری1002

خراسان شمالی،گرمه،بلوار امام رضا،روبروی قلعه جالل الدین3250027809155840889 - 058گرمهعلی پور1003

شیراز،بلوار خلیج فارس،بلوار والیت،بعد از سومی جنوبی،بعد از تره بار3721803709171284464 - 071شیرازجعفری1005

بوکان،بلوار میاندوآب،نمایندگی بوکان هیدرولیک09149827404-بوکانآهنگری1006

قره ضیاءالدین،ورودی شهر،کامیون داران3672845809141630150 - 044قره ضیاءالدینپسیان1007

قزوین کیلومتر 12 جاده رشت بعد از پلیسراه جنب نمایشگاه پاسیان3348295509125811270 - 028قزوینبابایی1008

همدان کیلومتر 15 جاده کرمانشاه دو راهی زاقه09122051444-همدانکشاورز1009

اصفهان،شهرک امیرکبیر،میدان شهرداری،نبش خیابان مهارت3387040109128910469 - 031اصفهانمحمدی1010

کرمان،جاده تهران،سعادت آباد،نرسیده به کمربندی امام رضا3324108809131409134 - 034کرمانعسگرپور1011

شاپور جدید،خیابان مشیرالدوله شرقی،جنب نمایشگاه خوزستان3387560009162862132 - 031اصفهاننژاد پاک1012

یزد،ابرکوه،بلوار امام رضا3282162509133520484 - 035یزداکرمی1015

مرند،جاده بازرگان،روبروی ایران خودرو مهدیلوئی3222021009148149936 - 041مرنداکبری1017

مشهد،شهرک صنعتی طرق،خیابان کارگر4،تعمیرگاه خاشاکی09153166701-مشهدبیات1020

بندرعباس،جاده اسکله شهید رجایی،خون سرخ بسمت پاالیشگاه نفت ستاره09132471007-بندرعباسخسروپناه1021

سیرجان،کمربندی،روبروی کامیون خشوئی225501909131454633 - 034سیرجانخسروپناه1022

اردبیل،خیابان جام جم،نرسیده به صدا و سیما381428809148201791 - 045اردبیلزجاجی 1023

بجنورد کیلومتر 3 جاده بابا امان بعد پمپ بنزین بهادری دوربرگردان دوم109158842400 - 32420030 - 058بجنوردجاللیان 1026

نهاوند،کیلومتر 3جاده کرمانشاه5528986709181519099 - 021نهاوندخزایی1028

یزد،کنارگذر)دوراهی باغ(روبروی پمپ عابدی09133519472-یزدفالح1029

شهرک صنعتی طرق، ابتدای خیابان کار آفرین3392881009153211398 - 051مشهدجلیلی1144

خراسان جنوبی،قائن،میدان طالی سرخ،روبروی پمپ گاز3253050009155625061 - 056قائنآرین زاد1027

روبروی پایانه بار،تعمیرگاه واحدی09911898565-تربت جامواحدی1025

یزد،کیلومتر 13جاده یزد-تهران،بعد از میدان الغدیر زارچ509131518520 - 35275894 - 035یزدکریمی 1147
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NOTEیادداشت
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