2 ve 3 DİNGİLLİ SEMİ - TREYLER
Yarı-Römork Tip Onay Belgeli olacak şekilde
tasarlanmıştır. Yasal uyumluluk, 71/320 fren
test ve 97/27 kütle boyutları ile ilgili raporları ve
sertifikasyonları mevcuttur.

Römorklarının Mekanik Bağlantı Tertibatları ve
Bunların Araçlara Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı
Yönetmeliği”ne (94/20/AT) uygun olup, flanşlı tip ve
alttan civata ile bağlanmıştır.

Semi-treyler 2 veya 3 dingilli olarak röley tank altında
kullanılırlar. Treylerin toplam boyu maks. 13.600 mm
ve genişliği maks. 2.550 mm olarak tasarlanmıştır. Ön
denge ayakları mekanik olarak seçilmiştir.

Aks gövdesi gerekli mukavemeti sağlayacak şekilde
dizayn edilmiş olup, aksi belirtilmedikçe aks komplesi
BPW marka kullanılmaktadır.

Treyler hava süspansiyonlu veya makaslı olarak müşteri
tercihine göre seçilmektedir.
Ana şase ve deveboynu şase malzemeleri yüksek
mukavemetli St 52.3 çelik malzemeden imal edilmiş
olup, şase alt ve üst lamaları 14 mm, orta dikme sacı 6
mm dayanıklı sacdan yapılmıştır. Şase I-kesitli yüksek
mukavemete sahip çelikten yapılmıştır.
Bütün kaynaklar
kaynatılmıştır.
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RÖLEY TANK

Frenler ABS’li ve çift hatlı, dingil kampanalı tip olup,
otomatik fren cırcırları seçilmiştir.
Ayrıca, fren kampanaları porya ile yekpare olmayıp
sökülebilir bağlantılıdır.
Jantların çapı 22,5”, lastikler 12 R22,5 ölçüsünde olup,
lastikler tubeless seçilmiştir.
Aydınlatma AT normlarına uygun ve ‘’E‘’ belgeli, treyler
arkasında 2 adet stop lambası, 2 adet plaka lambası
bulunmaktadır. Aracın yanları 3 m ara ile yan işaret
lambaları (kedi-gözleri) ve arka kısmı dikdörtgen
reflektörlerle donatılmıştır.
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ASFALT POMPASI 		

ISITMA DONANIMI

Asfalt pompası 50 m³/sa’lik dişli pompa olarak seçilmiş
bir pleyt üzerine 2 adet üç yollu vana ile birlikte
yerleştirilmiştir.

Röley tank içine en az 8’’ (203,2 mm) çapında dikişsiz
çelik çekme borudan yapılmış U tipi 2 adet alev borusu
tank boyunca yerleştirilmiştir.

Asfalt pompası tank arka kısmına akuple tasarlandığı
için tank içindeki sıcak asfalt nedeniyle vana ve
pompanın sıcak olması sağlanmıştır.
Asfalt pompası yanında bulunan üç yollu vanalar ile
kontrol edilmektedir.
Pompa helis dişli özelliğinden dolayı her türlü asfaltı
rahatlıkla transfer edebilecek kapasitededir.

KONTROL PANOSU
Kontrol panosundan dizel motor start/stop, hidrolik
tahrik devir artırma /azaltma, brülör ve/veya brülörleri
açma/kapama ve sıcaklık kontrol (termostat kontrol)
ayarlarının yapılması güvenli ve kolay bir şekilde
sağlanmaktadır.

Alev boruları boru girişlerine bağlanmış 2 adet elektrikli
dizel brülör ile ısıtılmaktadır.
Röley tankın elektrik bulunmayan ortamlarda
çalıştırılabilmesi için brülörlerin elektrik ihtiyacını
karşılamak üzere 1 adet jeneratör ile donatılmıştır.
Brülörleri açıp kapama butonları ve termostatik kontrol
için arka platformda kontrol panosu tasarlanmıştır.
Asfalt
tankının üzerinde
operatörün kolayca
görebileceği en az bir adet termometre yerleştirilmiştir.
Brülörlerin istenen sıcaklıkta (sabit sıcaklık)
çalıştırılması için bir adet PT100 termostat tank yan
sacına yerleştirilmiştir.

RÖLEY TANK
Röley tank tasarım hesaplamalarında, Karayolları Trafik
Yönetmeliği 128. Maddesindeki; Karayolunda trafiğe
çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak
boyutlar, karayolu yapısına zarar vermeden güvenle
seyredebilecek ağırlıklar ve tankta genleşme ihtimaline
karşı 10% güvenlik hacmi dikkate alınmıştır.
Röley tanklar brüt 22.000 litreden 40.000 litreye kadar
müşteri isteğine göre farklı boyutlarda /hacimlerde imal
edilebilirler.
Tank gövdesi St 37.2 kalite 4 mm ve alın sacları 5 mm
sacdan imal edilmiş olup, birleşim yerleri hem içten hem
dıştan uygun elektrotla kaynak edilmiş, alın sacları tek
parçalı tasarlanmıştır. Tüm tanklar kaynak operasyonu
sonrasında pnömatik (basınç/sızdırmazlık) testine tabi
tutulmaktadır.
Tank, içindeki çalkantıları önlemek amacıyla en az altı
bölmeli dalgakıran sacları ile donatılmıştır. Tank içine
konan dalgakıranlardan rahatlıkla bir insan geçebilir.
Asfalt takviyesi için menhol delikleri konulmuştur.

Tank gövdesi en az 50 mm’lik taşyünü ile izole edilmiştir.
Taşyünlerinin tank yüzeyine yığılmasını önlemek için telli
tip tercih edilmekte ve üzeri 1 mm kalınlıkta alüminyum
sac veya paslanmaz sac ile kaplanmaktadır.
Genleşme risklerine karşı tank güvenliği 0,3 bar iç
basınçta otomatik olarak açılan havalandırma kapağı
(menhol) ve 3” lik taşma borusu ile sağlanmaktadır.
Karayolları Trafik Yönetmeliği şartlarının karşılanmasına
ilaveten ADR Tehlikeli Madde ve Kombine Taşımacılık
şartlarını karşılamak üzere re-design çalışmaları devam
etmektedir.

DİZEL MOTOR ve HİDROLİK SİSTEM

AKSESUARLAR

28 HP motor gücünde hava soğutmalı dizel motor, 2
silindirli ve 4 zamanlı olarak seçilmiştir.

1. Su tankı (25 lt)
2. Takım Dolabı
3. Stepne ve Yeri
4. Yangın Söndürücü Dolabı

Marşlı ve 12 V DC aküden elektrik alarak çalışan dizel
motor ile hidrolik pompa bağlantısı OKUR mühendisleri
tarafından özel tasarlanmış bir düzeneğine sahiptir.

ARAÇ TANITIM NUMARASI

Asfalt pompasının çalıştırılması tamamen hidrolik bir
ünite ile sağlanmaktadır. Hidrolik ünite, hidrostatik (kapalı
çevrim) ile çalışmakta olup, değişken debili aksiyal hidrolik
pompa, sabit devirli aksiyal hidrolik motor ve elektronik
kumandalı hız ayar cihazı ve diğer hidrolik elemanlardan
oluşur.
OKUR tasarladığı yenilikçi tahrik sistemi ile satış
sonrası hizmetleri en aza indirmeyi başararak müşteri
memnuniyetini sağlamaktadır.

“Motorlu Araçların ve Römorklarının Zorunlu Tanıtım
Levhaları ve Etiketleri, Takılma Yerleri ve Yöntemleri İle
İlgili Tip Onayı Yönetmeliği”ne (76/114/AT) uygun sağ
ön şase üzerinde perçinli tanıtıcı etiket ile ve şasede
gömme şase numarası olarak bulunmaktadır.

