























TANKER TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÜST YAPI
23.000 – 55.000 litre hacimlerinde isteğe göre imal edilir
Uzunluk 9.500 mm-13.600 mm arası ürüne göre değişkenlik gösterir.
Genişlik 2550 mm
2-3-4-5-6 bölmeli ( isteğe göre arttırılabilir )
Tanker gövdesi 4mm st37 sactan imal edilmektedir.
( Ürün hacmine göre 5 mm olarak da üretim yapılabilmektedir.)
İsteğe göre silindirik, konik, şişe tipi v.s üretilmektedir.
Şasi yüksek mukavemetli aşırı yüklemelere göre hesap edilip 100x200x6mm profil ile
üretilmektedir.
Şasi isteğe ve hacme bağlı olup yarı veya tüm şasi olarak yapılabilmektedir.
DOLUM VE BOŞALTMA
Bölmeler için sızdırmaz conta ve menhol kapağı
Bölmeler için 3’’ boru sistemi ( isteğe göre 4’’ )
3’’ çapında küresel vanalar ile bağımsız veya bağımlı ( kollektör ) boşaltma
sistemi(isteğe göre 4’’)
3’’ pnömatik veya isteğe göre mekanik valf sistemi
DİNGİL
3x12 tonluk taşıma kapasiteli dingil kullanılmaktadır.
Parabolik çift katlı Z makaslar ve amortisörler
ÖN DİNGİL KALDIRMA
Kabin içerisinde kumandalı ön dingil kaldırma sistemi
LASTİKLER VE JANTLAR
385/65 R22,5 lastik 6+1
11,75 x 22,5 çelik jant 6+1
ELEKTRİK DONANIMI
Avrupa standartlarına uygun 24v elektrik tesisatı mevcuttur.
2 adet 7 pimli elektrik soketi ve 1 adet ABS soketi mevcuttur.
Her iki yanda aracın uzunluğuna göre trafik ikaz lambaları mevcuttur.
Aracın arka park,stop,sinyal,plaka lambaları treyler reflektörleri mevcuttur.
FREN DONANIMI
Avrupa standartlarına uygun 2S/2M EBS FREN SİSTEMİ
 4 adet 30x30 imdatlı
 2 adet 30 luk düz fren körüğü
 Otomatik fren cırcırları



KİNG-PİM
Sae / Dın standartlarına uyumlu uygun gerilmelere ve kopmalara dayanıklı dövme
çelikten imal edilmiş 2’’ veya isteğe bağlı 3 ½" kullanılmaktadır.
AYAKLAR
Çift hızlı teleskopik, mekanik taşıma ayakları, 25 Ton kaldırma, 50 ton taşıma kapasiteli




YÜRÜYÜŞ YOLU
Üst yapının sağ hizasında kaymayı önleyici yürüme yolu.
BOYA
Üst yapı ve şasi yıkama + kumlama yapılarak hazırlanan araç, 2 kat astarlanır.
İsteğe göre RAL koduna göre boyanır.








STANDART AKSESUARLAR
3’’ 5 metre boşaltma hortumu
1 adet plastik takım sandığı
1 adet Plastik su tankı
1 adet Teker takozu
2 adet yangın söndürme dolabı
2 adet 6 kğ yangın söndürme tüpü










OPSİYONEL AKSESUARLAR
Avrupa marka dingil grubu ve dingil ekipmanları
Aliminyum jant
Tanker gövdesi Aliminyum-krom paslanmaz sac
Santrafüj pompa
Sayaç
Çift stepne taşıyıcı dolaplı veya makaralı
İlave ek dingil kaldırma
İsteğe göre lastik markası BRİSTONE , GOOD/YEAR , LASSA, PIRELLI

