


TRACO ALÜMİNYUM AKARYAKIT TANKERİ

Alüminyum malzemeden, otomasyon desteğiyle ve tek seferde boyla-
masına kaynak yapılarak üretilen Traco Akaryakıt Kamyon Üstü Tanker, 
bu özelliğiyle dünyada tektir. Daha ha�f ve kaliteli malzemeyle 
tasarlandığı için rakiplerinden ayrışan Traco Akaryakıt Kamyon üstü 
Tanker, maksimum yakıt taşıma
avantajını size sunarak kazancınızı katlıyor.

DAHA KALİTELİ!

• 5 mm kalınlığında ADR’ye uygun malzemeden üretilmiştir.
• 5 bölmeden oluşan Traco Akaryakıt Kamyon Üstü Tanker’in her 
bölmesinde ADR’ye uygun dip dolum vanası ve çıkışlar bulunmaktadır.
• Hareket halindeyken tablet ile kontrol imkanı sunar.

DAHA GÜVENLİ!

• Elektronik mühürleme sistemiyle yakıt hırsızlığının önüne geçen 
elektronik güvenlik sistemine sahiptir.
• Kaydırmaz yürüyüş yolu ve pnömatik korkuluk sistemi vardır.
• Ağırlık merkezi daha aşağıda olduğu için 
dengeli yol tutuş özelliğine sahiptir.
• Dolum boşaltım ekipmanları ve özel tasarım gömme tip men hol kapağı 
sayesinde kaza anında oluşabilecek sızıntı riskini ortadan kaldırır.

DAHA ORİJİNAL!

• Boylamasına kaynak özelliği ile tüm rakiplerinin önüne geçer ve yırtılma 
riskini ortadan kaldırır.
• ADR’ye uygun dolum boşaltım sistemi sayesinde daha ergonomik özelliğe 
sahiptir.
• Özel tasarım gömme tip men hol boğazı ve taşma havuzuna sahiptir.

STANDARTLARA UYGUN!

Traco Akaryakıt Kamyon Üstü Tanker,
* Giriş Kontrol Testi, 
* VT Testi, RT Testi, 
* Sızdırmazlık Testi, 
* Hidrostatik Basınç Testi, 
* Et Kalınlığı Ölçümü, 
* Boyut ve Hacim Testi, 
* Boya Testi,
* Araç Üstü Uygunluk Testi, 
*Tank Son Kontrolü 
gibi ADR uygunluk ölçümlerini başarıyla karşılıyor.�
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Malzeme                                                     Alüminyum
Kapasite                            Min 5.000 l – Max 30.000 l
Tank kodu                                    LGBF Tank Class – 3
Ürün kodu                                      UN 1202 – UN 1203
Bölme sayısı                                     Min 2 – Max 5 bölme
Tasarım sıcaklığı                                                  +20°C
Çalışma sıcaklığı                                   – 20°C / + 50°C

TEKNİK DETAYLAR

* 3″ boşaltım hortumu
* Topraklama kablosu
* Alüminyumdan imal hortum makarası
* Yangın tüpü ve dolabı
* Çamurluk
* Alüminyum malzemeden dolum dolabı


