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UNIVERSAL MULTI-FUNCTIONAL TRUCK
KAR KÜREME / TUZ SERİCİ
PRODUCT CODE: AKN-SNW
ÜRÜN KODU: AKN-SNW

Universal multi-functional truck, with snowplough blade, salt 
spreader, rotary snow blower, water tank and high-pressure washer 
equipment, plant sprinkler is used for rough road conditions. Snow 
plough is attached to the carrier vehicle’s front bumper with a 
connection plate and it’s controlled from the driver cab by a control 
panel. Can be classified into two segments according to used body 
material, namely, polyurethane body and steel body,  besides, 
another classification is possible with respect to mechanism of the 
snow blades, namely, disc spring type and helix spring type. Snow 
ploughs are produced according to carrier vehicle’s technical 
specifications, weather and road conditions of  where snow 
cleaning is done.

Üniversal çok fonksiyonlu kamyon, kar küreme bıçağı, tuz serpme 
makinesi, döner kar üfleyici, su deposu ve yüksek basınçlı yıkama 
ekipmanlarıyla beraber, zor yol koşullarında kullanılır. Kar küreme 
makinesi, taşıyıcı aracın ön tamponuna bir bağlantı plakası ile takılır 
ve bir kontrol paneli ile sürücü kabininden kontrol edilir. Kullanılan 
gövde malzemesine göre poliüretan gövde ve çelik gövde olmak 
üzere iki segmente ayrılabilir, ayrıca kar bıçaklarının mekanizmasına 
göre disk yay tipi ve helis yay tipi olarak başka bir sınıflandırma 
mümkündür. Kar küreme bıçakları, taşıyıcı aracın teknik özelliklerine, 
kar temizliğinin yapıldığı hava ve yol şartlarına göre üretilir.

Teknik Özellikler
Bıçak Genişliği 2.800 mm' e kadar
Bıçak Yüksekliği 1.100 mm' e kadar
Solusyon Tankı 3.000 lt' ye kadar
Tuz Tankı 5.000 lt' ye kadar
Tahrik Sistemi PTO ya da Harici Dizel Motor
Püskürtme Hızı 150 m/s
Fan Hızı 40 m³/h' e kadar
Fırça Genişliği 4.160 mm
Spiral Çapı 950 mm' ye kadar

Technical Details
Blade Width up to 2.800 mm
Blade Height up to 1.100 mm
Solution Tank up to 3.000 lt
Salt Tank  up to 5.000 lt
Drive System PTO or auxiliary engine
Blowing Speed 150 m/s
Fan Speed up to 40 cbm/h
Brush Lenght 4.160 mm
Spiral Diameter up to 950 m


