


TRACO ALÜMİNYUM AKARYAKIT TREYLERİ

Yüksek dayanım özelliğine sahip alüminyum malzemeden üretilen Traco Tank 
Treyler, benzersiz silindirik tasarımıyla her seferde daha fazla yakıt taşıma 
ayrıcalığını size sunuyor.

DAHA KALİTELİ!

• En az 5 mm kalınlığında, yüksek mukavemetli
alüminyum malzemden üretilmiştir.
• ADR standartlarına %100 uygundur.
• Her bölmeye özel dip dolum vanasına ve çıkışlara sahiptir.
• Dolum boşaltım sistemi ADR’ye uygundur.

DAHA GÜVENLİ!

• Ağırlık merkezinin yere daha yakın olması sebebiyle
devrilme riski minimuma iner.
• Kaydırmaz yürüyüş yoluna ve pnömatik korkuluk sistemine tabidir.
• Uzaktan izlenebilen özel fren sistemine sahiptir.Fren sisteminin sağlıklı işleyişi 
uzaktan takip edilir.
•ECE-R13 regülasyonuna uygun knorr bremse EBS 2S/2M fren sayesinde (ABS 
ve RSP standart ) daha güvenilir.

DAHA ORİJİNAL!

•Traco Akaryakıt Tanker Treyler, 
özel dizayn patentli tasarıma sahiptir.
• Silindirik tasarımı sayesinde fazla yakıt taşır.
• Özel tasarımı gömme tip menhol boğazına ve 
taşıma havuzuna sahiptir.

DAHA AVANTAJLI!

• Knorr Bremse İLvl Eelektronik Kontrol Sistemi’ne sahiptir.
(Akıllı Seviye Kontrol Sistemi) sahiptir.
•Elektronik akıllı seviye algoritması ile yakıt tasarrufu sağlar.
• Otamatik hızda sürüş seviyesine alma fonksiyonu ile
güvenli sürüş garantisi verir.
• Çekiciye bağlı olmadan pnömatik butonlarla
sistem seviyesi kontrol edilebilir.
•Treylere bağlana bilen bilgi ekranı sayesinde
esnek kontroolk imkanı verir.
• Süspansiyona hızlı cevap verme özelliği sayesinde,
operasyonel kolaylık ve zamandan tasarruf sağlar.
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TRACO
Akaryakıt Treyleri

Malzeme                                                     Alüminyum
Kapasite                                                  Max 39.000 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

DAHA EFEKTİF!

• Treylerin şase kontrolü , uzaktan ve güvenli bir şekilde,
sürücünün zarar görmeyeceği bir mesafede gerçekleştirilir.
• Çekici kablo bağlantısı gerektirmediğinden uyum sorunu yaşanmaz
Treylere kablo tesisatı takılmadan, telefon üzerinden dingil kontrol imkanı sağlar.
• Telefon veya tablet yoluyla ,anlık yük ve arıza bilgilerine kolayca ulaşılabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

2″ King pimi
3″ boşaltım hortumu
Topraklama kablosu
 Alüminyumdan imal edilmiş hortum makarası
 Tekerlek takozu
 Yangın tüpü ve dolabı
Çamurluk
Alüminyum malzemeden imal edilmiş takım dolabı


