HER ZAMAN
KAZANDIRIR
Tırsan Frigo, tüm iklim şartlarına meydan okurken size her zaman kazandırıyor.
Düşük ısı iletimi performansı ile hızlı soğuma ve geç ısı kaybını garantileyerek
işletme maliyetlerini düşürüyor. Tırsan Frigo 3 yıl garanti süresi ile güvence veriyor.

ÜSTÜN PANEL

Yüksek izolasyon değeri ile
yapısal bozulmalara dirençli paneller
Şasi ve tüm kaynaklı komponentler
kataforez (KTL) kaplama ile 10 yıl paslanmazlık garantili

TELEMATiK

2+1
YIL UZATILMIŞ
GARANTi

Uydu sistemi üzerinden semi-treyler veri yönetim sistemi:
Isı kontrolü, sürüş performansı, yük güvenliği verileri vb.

ATP
ATP mevzuatına uygun FRC sertifikalı
FRC
Hijyenik ve güvenli gıda taşımacılığı sunan
HACCP sertifikası

SRS C / 65 - 12 / 27 TIRSAN FRiGO

Teknik Ölçüler
İçnet Yüksekliği [IH]

Genişlik (Dış) [W]

2.650 mm

2.600 mm

5. Teker Yüksekliği [T]

1.120 mm

Genişlik (İç) [IW]

2.460 mm

Arka Kapı Yükleme Yüksekliği [R]

2.650 mm

Dingil Mesafesi [WB]

7.700 mm

King-Pin

12.000 kg

Deve Boynu Yüksekliği [D]

65 mm

Teknik Dingil Yükü

27.000 kg

Teknik Yüklü Ağırlık

39.000 kg

Uzunluk ( Dış ) [L+K]

13.600 mm

Yüksekliği [H]

4.050 mm

Uzunluk ( İç ) [IL]

13.385 mm

Ağırlık

7.365 kg (±%3)

Teknik Özellikler
Gabari Yüksekliği (H)

4.050 mm

Palet Sayısı

33 Adet

Şasi

Kataforez (KTL) kaplamalı şasi, yüksek mukavemetli çelik malzemeden I kesitli 2 adet kaynaklı lonjerondan meydana gelmiş olup, araları gerekli ana
kros ve king pin kroslarından oluşmuştur.

Fren Sistemi

AB 71/320 yönetmeliğine uygun EBS 2S/2M antiblokaj sistemi içeren çift devreli elektro-pnömatik fren sistemi ve fren sistemine entegre RSS yalpa kontrol sistemi

Lastik & Jant

6 + 1 adet 385/65 R 22.5 lastik, 22.5 x 11 x 75 çelik jant

Dingil

3 x 9 ton kapasiteli havalı süspansiyonlu BPW dingiller

Dingil Kaldırma

Kabinden sürüş yardımlı, yüke duyarlı Otomatik Dingil Kaldırma Sistemi

Mekanik Ayak

24 ton kapasiteli, çift hızlı mekanik ayak

Elektrik

ECE 76/756 AB ve ADR yönetmeliklerine uygun 2 x 7 + 15 pinli sokete sahip, yan pozisyon lambaları ledli aydınlatma sistemi

Yan Paneller

62 mm kalınlığında, yüksek izolasyonlu yan panel. Yan duvarlarda 285 mm yüksekliğe kadar alüminyum koruma şeridi mevcuttur. Yan duvarlarda
panelin orta kısmında 1 sıra 120 mm yükseliğinde alüminyum yan koruma bariyeri mevcuttur

Standart Taban

124 mm kalınlığında izole edilmiş, üst yüzey alüminyum kaplamalı taban. Forklift ön dingil yükü 5.460 kg (EN 283)

Çamurluk

Regülasyona uygun antisprey yan koruma ve paspas ile entegre 4 adet plastik çamurluk

Su Deposu

Paslanmaz alüminyum 90 lt su deposu

Mazot Deposu

500 lt mazot deposu ve mazot seviye göstergesi

Merdiven

Girişte katlanır merdiven ve soğutucu üniteye erişim merdiveni

Gelişmiş Özellikler
-Evaporatör Koruyucu; yükün, elverişsiz yol şartları ve benzer durumlarda evaporatöre çarpmasını engeller
-2 stepne taşıyabilen sepet tipi taşıyıcı ve 1 stepne lastik
-124 mm kalınlığında izole edilmiş, üst yüzey alüminyum kaplamalı taban
-Sac malzemeden KTL + PVC kaplı 1500 x 600 x 480 mm ölçülerinde 2 ledli, kayar raflı yemek dolabı

Baz araç özellikleridir. Tırsan ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Geniş opsiyon seçenekleri hakkında detaylı bilgi için yetkili satıcılarımızla iletişime geçiniz.
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