MEDIAȘ

Semiremorcă vidanjă
Capacitate: max. 35.000 L
Rezervor: inox sau oţel
Șasiu: inox sau oţel
Destinate:
Transport lichide petroliere, condensat, nămol.

Date tehnice și caracteristici:
Stabilitate,
Șasiu robust și ranforsat,
Rezistenţă mare la utilizare și uzură.
Atenţie mare la detalii și design.
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MEDIAȘ

Echipare standard:
Rezervor:
- secţiune transversală circulară L4BH,
- spărgători val,
- număr compartimente - 1,
- rezervor ranforsat exterior cu proﬁle metalice
....UNP,
- presiune de lucru 1bar,
- presiune de veriﬁcare 4bar,
- temperatură de calcul -20..+70,
- vid maxim admis -1bar,
- gura vizitare DN500 cu capac etanș,
- evacuare DN100.
Șasiu portant:
- construcţie sudată cu traverse,
- placă pivot ranforsată,
- cui pivot 2” interschimbabil,
- material de calitate superioară.
Sistem electric:
- 24 V,
- conexiune 2x7 pin sau 1x15 pin,
- lămpi gabarit cu LED,
- lămpi spate cu 5 compartimente,
- lampă lucru cu LED - 2buc.

Sistem rulare:
- axe 3 x 9.000 kg DISC,
- roţi 385 / 65 R22.5,
- jante din oţel,
- anvelope 385 / 65 R22.5,
- axa 1 liﬞabilă automat.
Suspensie: suspensie pneumatică WABCO
Sistem frânare:
- EBS Wabco,
- conform normelor în vigoare.
Sistem calare semiremorcă:
- picioare sprijin mecanice 24 to,
- girofar cu LED.
Instalaţie vid:
- pompă,
- ciclon,
- atenuator de zgomot,
- supape.

*Posibilitate de conﬁgurare a semiremorcii la cerere.
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Accesorii:
- aripi din PVC,
- pres anti-strop,
- bară spate antiimpanare,
- placuţe identiﬁcare vehicol,
- bandă reﬂectorizantă,
- 2 x cale roţi,
- protecţie laterală rabatabilă din aluminiu,
- scară acces pasarelă,
- pasarelă cu balustradă pentru acces gură vizitare,
- indicator nivel.

Echipamente opţionale:
Braţ absorţie acţionat hidraulic (manual sau radio comandă),
Tablou comandă,
Compartiment de apă integrat în rezervorul principal,
Pompă de înaltă presiune,
Tambur cu furtun și pistolet pentru spălare zona de lucru,
Tambur cu furtun pentru desfundat canalizări,
Capac spate rabatabil hidraulic cu clești de blocare și strângere acţionate hidraulic,
Jante aluminiu (lucios sau satinat),
Picioare de sprijin din aluminiu,
Suport roată de rezervă cu vinci,
Placuţe de avertizare pentru produsul transportat,
Indicator nivel cu plutitor și ac indicator.
Garda de picături cu scurgeri și robineţi,
Cameră video pentru asistenţă la mersul înapoi,
Sistem de siguranţă cu senzori auto frânare la mersul înapoi,
Senzori monitorizare presiune pneuri.

*Posibilitate de conﬁgurare a semiremorcii la cerere.
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