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  YALCIN מתוצרת   5DDUZ מדגם סרנים 5 טריילר סמי לובי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מידות ומשקלים

 מ"מ 8000+  מ"מ 12200  אורך פלטפורמת העמסה:

 ......בצבע אופציה לצבוע . מ"מ: 8000+ נפתחת  בודדת המפלטפור

 מ"מ 4100    אורך גוזנק:

 מ"מ 2380   תנועת גוזנק אחורי:

 מ"מ 1450    :5גובה גלגל 

  עמוסלא מ"מ ) 950  גובה פלטפורמת העמסה:

 .......  בעאופציה לצבוע בצ מ"מ: 6000+  פלטפורמה בודדת נפתחת

 מ"מ 50מ"מ /+ 50-    מתלי אוויר:

 מ"מ 1360    מרחק סרנים:

 מ"מ  3000     רוחב:

GWV:     82000  ק"ג 

 ק"ג  60000   סרנים:על סה"כ משקל 

 לפי אישור משרד התחבורה ק"ג  22000   :5לגל קל גשסה"כ מ

 ק"ג 17000  משוערך:-השלדהמשקל 

 ק"ג  65000     מטען:

 ק"ג ***  85000  קמ"ש: 30-משקל מטען טכני ב

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

   מפרט טכני

  גוזנק קבוע

 מ"מ 4100גוזנק קבוע באורך 

 מ"מ 600יחידות דפנות צד אלומיניום מתקפלים וניתנים לפירוק בגובה  2

 יחידת דופן אלומיניום אחורי ניתנת לפירוק 1

 גוזנק מכוסה בפח מרוג

 4X2  6X4משאית תואמת 

 הכנה להרכבת כננת הידראולית )כננת הידראולית אינה כלולה(

  

   פלטפורמת העמסה

 מ"מ 12200באורך  מפלדה גמישה" Iפלטפורמת "

 מרכז הפלטפורמה מכוסה בפח מרוג

 רמה לשימוש מעצורי מתכתרשת מרובעת על הפלטפו

 מ"מ 220 -ו 300 עם נעילת צעדים בגלוון חם עמוקלהרחבה, רגלי תמיכה זוגות  15

 

  והיגוי סרנים

 מתלי אוויר עם מגוף הנמכה

  טון 12יבולת קגרמנים, קשיחים,   SAFיחידות סרני  5

  .טון 12אפשרות לסרנים טורקים קיבולת 

  TRIDECידרולית תוצרת מערכת היגוי ה

 ני היגויסר 1+4+5סרן 

 את זה לרשום בכול מקום היגוי  קמ"ש 40נעילת סרן היגוי אוטומטית לאחר 

 את זה לרשום בכול מקום היגוי נעילת סרן היגוי אוטומטית בנסיעה לאחור

 את זה לרשום בכול מקום היגוי נעילת סרן היגוי עצמי ידנית

 סרני הרמה 1+2סרן 

 גרת חיצוניתמבנה מס

 

  מערכת בלימה

 EU – WABCOבהתאם לתקני  EBS+RSS פניאומטית-אלקטרו מערכת בלימה דו קווית

 WABCOתמיכת יציבות גלגול 

 WABCO מ' 4s – 3מערכת בלימה 

 

  צמיגים וחישוקים

245 / 70 R 17.5    
Load index 143 / 141J 

  17.5 / 6.75חישוקי פלדה
 

   תאורה

24V  בהתאם לתקניEU  ,EC 

 בצדדים וקדימה נורות לד

 נורות לד בזנב

 נורות לד ללוחית רישיון משני הצדדים

 נורות לד בלימה 2
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 רפלקטור משולש

 צ'קלקה כולל מחזיק

 

 יחידות לוחות סימון מצודים בנורת לד 4

 15x1שקע 

 ECמדבקות מחזירי אור בהתאם לתקן 

 Eקיט מחזיר אור סמי טריילר בהתאם לתקן 

 Eבהתאם לתקן  60-ו 50רות מדבקות מהי

 

   גימור

 ניקוי חול ידני וניקוי מינרלי עדין של המשטחים

 מעלות 80-וייבוש בפריימר אפוקסי 

  מעלות 80-בנוסף ייבוש שכבות צבע אקרילי ו 3

 

 מבנה פלדה

 S355J2+N/S355 MC yield strength 355 MPaמבנה פלדה גמישה באיכות גבוהה 

 

 רמפות העמסה ותמיכה

  טון 24טון, קיבולת דינמית  50 תבולת סטטיירגלי תמיכה מכניות קג זו

  טון 24טון, קיבולת דינמית  50 תבולת סטטייק הידראוליותרגלי תמיכה זוג 

 מ"מ 1000מ"מ, רוחב  3000בודדת בהפעלה הידראולית באורך  מגלשת העמסה

 רגלי תמיכה מכניות מתחת לפגוש

 

 אביזרים כלולים

 יתנים לנעילה מתחת לשלדהארגזי כלים נ 2

 ארגז כלים ניתן לנעילה על הגוזנק

   יח' גלגל ספייר כולל מחזיק  1

 "3.5ינג פין ק

 בולמים כולל מחזיק 2

 ( מכל צדLC12000daNיחידות נקודות תפיסה ) 18

 יחידות נקודות תפיסה מתחת לשלדה 12

 ווים לכיסוי מתחת לשלדה

 ננת()דגם ישראלי בדומה לכ Spanzetמחזיקי 

 צ'קלקה ע+ מחזיק על הפגוש האחורי

 

 
 

 : .................................... יורו + מע"ממחיר בישראל
 

קיבולת טכנית: אין בכך אישור כי ניתן לקבל היתר למשקל זה. קיבולת משקל טכנית  *** 

    מהירות הנסיעה ול עשויה לעלות או לרדת בהתאם למטען


