
4LBUZ 4 AKS LOWBED YARI RÖMORK / 4LBUZ 4 AXLE LOWBED SEMI TRAILER



GOOSENECK OPTIONS
* Capacity up to 45 tons certified by ec type approval
* Various goosenecks for 2, 3 and 4 axle trucktors
* Hydraulic lifting central beam goosenck possible use with 1 to 3 axle swing dolly
* Hydraulic neck compansation system for load distribution
* Possible to produce special constuction for special trucktors
* Fixed gooseneck
* Swan neck gooseneck

LOADING PLATFORM OPTIONS 
* 2550 mm to 3500 mm width options
* Telescopic single, double and triple chassis extention option up to 50 meters
* Excavator trough for reduce height
* Wheel trough for reduce height
* Double step side hot dipped galvanized out riggers

SUSPENSION SYSTEM OPTIONS
* Axle line capacity up to 12 tons certified by EC type approval
* Independent hydraulic dual lever 
* Hydraulic swing pandle
* Hydraulic compansation
* Pneumatic 

STEERING SYSTEMS
* Hydraulic steering for pandle suspension up to 70 degrees
* Hydraulic steering for macpherson type suspensions up to 59 degrees
* Hydraulic steering for axle beams up to 45 degrees
* Friction steering up to 22 degrees 

RAMPS SYSTEMS
* Rigid or fold down ramps down to 9 degrees
* Hydraulic up and down loading ramps 
* Mechanical or hydraulic ramp sliding system
* Aluminium ramps

4LBUZ 4 AXLE LOWBED SEMI TRAILER
DEVEBOYNU SEÇENEKLERİ
* Avrupa tip onaylı 45 tona kadar deveboynu kapasitesi
* 3, 4 ve 5 akslı çekicilere uygun deveboynu seçenekleri
* Hidrolik ayarlanabilir 1 – 3 aks arası serbest dolli eklenebilir deveboynu seçenekleri 
* Otomatik hidrolik dengeleyici deveboynu seçenekleri 
* Özel çekiciler için özel deveboynu tasarımları 
* Sabit deveboynu seçenekleri
* Kuğu tipi deveboynu seçenekleri

YÜKLEME PLATFORM SEÇENEKLERİ
* 2550 mm’den 3500 mm’ye varan genişlik seçenekleri 
* Teleskopik tek, çift ve üç kere uzama ile 50 mt’ye varan uzama seçenekleri
* Yüklü yüksekliği azaltmak için iş makinesi dirsek havuz seçenekleri 
* Yüklü yüksekliği azaltmak için lastik havuzu seçenekleri
* Çift kademe sıcak daldırma galvanizli yana genişletme braketleri

SÜSPANSİYON SİSTEM SEÇENEKLERİ
* Avrupa tip onaylı 12 tonluk aks kapasitesi
* Bağımsız hidrolik süspansiyon
* Hidrolik salınır (pandle / swing )
* Hidrolik dengeleyici
* Hava süspansiyon

DÜMENLEME SİSTEM SEÇENEKLERİ 
* 70 derece dönüş açısına varan pandle hidrolik salınır akslar için hidrolik dümenleme 
* 59 derece dönüş açısına varan bağımsız hidrolik akslar için hidrolik dümenlenme
* 45 derece dönüş açısına varan hidrolik dengeleyici akslar için dümenlenme
* 22 derece dönüş açısına vanan serseri (sarhoş / self steering) akslı dümenlenme 

RAMPA SİSTEM SEÇENEKLERİ
* 9 derece yükleme açısına inen kırmalı veya tek parça rampa seçenekleri 
* Mekanik veya hidrolik içe ve dışa rampa kaydırma seçenekleri
* Alüminyum rampa seçenekleri

AKSESUARLAR 
* Kablosuz kumandalı treyler yönetim sistemi fonksiyonları;
  Hidrolik süspansiyon kontrolü
  Otomatik yükseklik hizalama fonksiyonu
  Otomatik dümenleme hizalama fonksiyonu
  Süspansiyon seviyesi ayarlama fonksiyonu
  Aks kaldırma fonksiyonu
  Rampa kontrolü
* Otomatik yağlama sistemleri groeneveld
* Sıcak daldırma galvaniz yan genişletme braketleri
* Sıcak daldırma galvaniz dikme babalar ve taşıyıcıları
* Ekstra aks kaldırma seçenekleri
* Uzamış platformlar için alüminyum köprüler

4LBUZ 4 AKS LOWBED YARI RÖMORK

* Automatic grasing system by groeneveld
* Hot dipped galvanized platform outriggers
* Hot dipped galvanized pocket pillars and holder
* Extra axle lifts 
* Aluminium bridges for extended loading platform

ACCESSORIES
 * Wireless trailer management system tritonic IIfunctions;
    Hydraulic suspension
    Automatic height control
    Automatic axle alignment
    Suspension levelling
    Lift axle
    Ramps






