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طول: 10,070 میلیمتر 
عرض: 2,585 میلیمتر 
35,500 کیلوگرم 
9,030 کیلوگرم 
ــر مکعب  33 مـت

کف: ورق 4,5 میل فوالدى با اســتحکام باال، تقویت شــده با رام هاى عرضى 
دیواره: ورق 3 میل فوالدى با اســتحکام باال، تقویت شــده با تیرك هاى مورب مخصوص 

تاج جلو: ورق 3 میل فوالدى با استحکام باال، تقویت شده بــا تیرك هاى طولى 
ــــــوره با قابلیت باز شدن به سمت باال و لوالیى به طرفین  درب عقب: دو منـظ

جک تلســـــکوپى پنج مرحله اى با فشــار 170 - 190 بار خارجى همراه با 
پمپ و مخزن روغن هیدرولیک و اتصـــــــاالت مربوطه 

St.52-3 / Qst380 / S500 شاســى و قطعات از فوالد با اســتحکام باال
جــوش آرگــون اتوماتیک با فــن آورى مرکله آلمان 

تیرهاى اصلى با تسمه استاندارد 
مقاطع پرسى فوالدى مونتاژ شده در فیکسچر مخصوص 

3 محور 9 تن 
محور جلو داراى باالبر با بوستر تک 

سیستم تعلیق بـــــــــادى بالنى و کمک فنر مخصوص 
با قابلیت تنظیم ارتفاع تریلر 

385/65R22.5  6 حلقه الستیک سایز
R22.5-11.75R22.5-11.75 6 عدد رینگ یک تکه ایرانى ســایز
دو سرعته خارجى ظرفیت دینامیکى 24 تن و استاتیکى 50 تن 

SAE2 اینچى خارجى با قدرت 152 کیلونیوتن به همراه فلنج مربوطه مطابق استــاندارد
با ضخامت صفحه ریش مخصوص 

دیسکى یا کاسه اى 
با دو مسیر باد اصلى براى تمام چرخ ها همراه با شیر سبک و سنگین اتوماتیک بار 

ــــــراى دو محور عقب   عدد بوستر جفت ـب
ترمز ضد قفل پیشرفته / ترمز اضطرارى / سیستم قفل پارك 

LED داراى کلید 7 و 15 پل با خط برق 24 ولت چراغ هاى عقب و بغل و سیستم هشدار از نوع
خارجى طبق استاندارد جهانى 

شات شده مطابق استــــــــاندارد SA.5 /  زیرسازى با ضد زنگ اپوکسى 
رنگ نهایى پلى اورتان طبق نظر مشتـــــرى 

سپر عقب / سپر محافظ عقب / 6 عدد گلگیر نیم دایره / 2 عدد گل پخش کن عقب با شلگیر 
 عدد دنده پنج / زاپاس بند دوبل / پله در قســمت جلو 

تانک آب استیل 125 لیترى / رینگ و الستیک زاپاس / درب عقب تک منظوره یا دومنظوره 
جــاى کپسول آتش نشانى / 1 عدد جعبه ابزار 1 مترى 

منطبق بر استانداردهاى سازمان ملى استاندارد 

ابعاد                         : 

وزن ناخالص مجاز        : 
وزن                         : 
حجم                        : 
اتاق                         : 

جک باالبر                  : 

شاسى                      : شاسى                      : 

محور                        : 

زیربندى                    : 

الستیک                    : 
رینگ                       : 
پایه توقف                  : 
میل ریش                  : 

سیستم ترمز               : سیستم ترمز               : 

سیستم برق               : 

رنگ شاسى                : 

متعلقات                    : 

قابل سفارش               : 

مشخصات و تصاویر به کار رفته در کاتالوگ، الزاما با محصول نهایی یکسان نمی باشد. 
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