Semi Treyler Mikserler
Türkiye’de ilk kez Beton Mikseri için dizayn edilmiþ monoblok treyler gövde yapýsýyla, ilk ve tek olma özelliðine sahip Symex
treyler mikserler, özel tasarýmý, kullanýþlý yapýsýyla bir çok firmanýn tercihi olmuþtur.
Symex treyler mikserler, çekici kamyon arkasýna dorse baðlar gibi kolayca takýlýp çýkarýlabilen, 8 m3’ten 14 m3’e kadar,
ihtiyacýnýza göre 2 ya da 3 dingilli, yaþ ve kuru tip seçenekleri ile kullanýmýnýza sunulmaktadýr.
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Treyler Mikserin Avantajlarý
< Tahrik gücünü araç PTO çýkýþýndan alarak, ayrýca sepera motor kullanmadan daha fazla beton taþýmanýza ve sepera
motorun maliyetinden ve kullaným zorluðundan kurtulmanýza olanak saðlar.
< Mikser çekici kamyondan baðýmsýzdýr. Ýhtiyaç duyulduðunda çekici nakliye vb. operasyonlar için kullanýlabilir.
< Monoblok gövde yapýsý sadece treyler mikser için üretilmiþtir. Türkiye'de tasarýmý yapýlmýþ ve onayý alýnmýþ ilk treyler
mikserdir. Her türlü test ve sertifika iþlemleri tamamlanarak kullanýma hazýr hale getirilmiþtir.
< Yapýsý mikser taþýmaya uyumlu olduðundan aracýn ömrüne ve performansýna katkýsý fazladýr.
< Monoblok yapýsý nedeniyle baðlantý elemanlarýna gerek duyulmadan imal edilmiþtir. Gövde üzerinde konsollar ve
þasi tek parçadýr.

Teknik Özellikler
< 3 aks 385/65R/R22,5 ebatlý 9 tonluk dingil grubu,

Kapasite

: 12 m3

< Ön dingil kaldýrmalý,

Geometrik Hacim : 18.4 m3

< 2S-2M EBS fren sistemi,

Doluluk Oraný

: % 65

< Treyler taþýma ayaklarý,

Çap

: 2,300 mm

< Z tipi makas sistemi,

Treyler Uzunluk

: 7,357 mm

< Kazan yüzeyi 30MnB5 aþýnmaya dayanýklý çelikten,

Toplam Uzunluk

: 8,250 mm

< Karýþtýrýcý býçaklar 30MnB5 aþýnmaya dayanýklý çelikten ,

Aðýrlýk

: 8,750 Kg

< Þasi S355 J2G3 St-52 çelikten,
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