
Technical Details 
Volume up to 45 m³
Payload up to 80 t
Material Thickness up to 8 mm
Body Material Mild steel, Hardox
Back Cover Hyraulic or Self Openning
Dumping / Tipping up to 60 degrees
Controls Fully Hydraulic
System Drive Hydraulic from chassis' PTO 

www.akinexport.com 29

TRAILER TYPE DUMPER
DAMPER TREYLER

PRODUCT CODE: AKN-TDM
ÜRÜN KODU: AKN-TDM

According to the product requirements of the construction and 
mining industries for the transport of bulk cargoes, appropriate to 
2006/42 / EC Machinery Safety Regulation and CE marking, 
produced with our own production technologies  and know-how 
license, from the carbon and abrasion-resistant steel materials, at 
the suitable thicknesses for design calculations, half-tube cut, 
considering the wide volume range, geographical region climate 
and road conditions, filling and discharging,  Half Tube Damper 
which provides great convenience and practicality during loading 
and unloading; durable, long life, safe, high strength, unique body 
structure which is obtained by combining uninterrupted and 
excellent welding performance, pull the tough for users in the 
industry respond to changing conditions and challenged the most 
tough conditions while fulfilling multiple missions.

Teknik Özellikler
Hacim 45 m³'e kadar
İstiap Haddi 80 t'a kadar
Yüzey Kalınlığı 8 mm'ye kadar
Yüzey Malzemesi st37 ya da Hardox
Arka Kapak Hidrolik ya da Manuel Açılır
Damper Kaldırma Açısı 60 derece
Kumanda Hidrolik
Sistem Tahriği PTO' dan hidrolik 

Dökme yüklerin taşınmasına yönelik inşaat ve madencilik 
sektörlerinin ürün gerekliliklerine göre 2006/42/EC Makine Emniyeti 
Yönetmeliği, CE işaretine uygun, kendi know-how lisansımız ve 
üretim teknolojilerimiz ile karbon, aşınma dayanımlı çelik ve alaşımlı 
alüminyum malzemelerden, tasarım hesaplamalarına uygun 
kalınlıklarda, yarım boru kesitte, geniş hacim aralığında, coğrafi bölge 
iklim ve yol koşulları, dolum - boşaltım operasyonu ihtiyaçları ve 
depolama gereksinimleri dikkate alınarak geliştirilen yük boşaltma 
esnasında büyük kolaylık ve pratiklik kazandıran yarım boru damper 
semi treyler; kesintisiz, mükemmel kaynak performansıyla 
birleştirilerek elde edilen, dayanıklı, uzun ömürlü, emniyetli, yüksek 
mukavemetli, eşsiz gövde yapısıyla sektördeki kullanıcıları için zoru 
çeker, değişken koşullara cevap verir ve çoklu görevleri yerine 
getirirken en zorlu koşullara meydan okur.


