


KUMLAMA SİSTEMİ 

KAAF kumlama sistemi özel olarak tasarlanan ve imal edilen parçaları ile her koşulda hizmet 

vermeyi sürdürür. Sistemin genel üstün özellikleri; 

• Hassas ölçeklendirme sistemi. (%7 kütlesel tolerans ile çalışır.)

• Ölçeklendirme sistemi üzerinden yapılacak değişiklikler ile 9 g/s ve 40g/s arasında sınırsız debi 

ayarı yapılabilirlik.

• Kum tankı seviyesinin hem sürücü panelinde hem de araç yan yüzeyinden takip edilebilmesi...

• Isıtıcı sistemler ile kumun ve püskürtme nozülünün her türlü iklim şartında hizmet vermesi...

• Kum tankı üzerinde bulunan gösterge camı ile kolay tespit...

• Aşınma dayanımı yüksek alaşımlar ile elde edilen uzun ömürlü konstrüktif yapı olarak 
sıralanabilir.
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MOBİL KUM DOLUM ARACI 

Kumlama sistemleri: tramvay, metro, yük trenleri, yüksek hızlı trenler vb... demir yolu araçlarının 
her katmanında kullanılmaktadır. Kumlama sistemleri işletme altyapısı, hat yoğunluğu ve iklim 
şartlarına bağlı olarak, belirli periyotlarla doldurulması gerekmektedir. Mobil kum dolum aracı ise 
bu ihtiyacın ekonomik ve etkili çözümünü oluşturmaktadır. 

Kum dolumu: insan gücü, kurulu sabit sistemler ve mobil kum dolum araçları olmak üzere, üç farklı 
şekilde doldurulmaktadır. İnsan gücü ile doldurma, ağır kum çuvallarının taşınması sebebiyle iş 
kazalarına, araç içinden dolum yapıldığı sırada araç kirliliğine ve yüksek oranda iş gücü kaybına 
sebep olmaktadır. Sabit kum siloları ve pnömatik hatlar vasıtası ile doldurmak için kurulan 
sistemler ise çok yüksek yatırım maliyeti ve bakım masrafları gerektirmektedir. Mobil kum dolum 
araçları, kolay ve kısa sürede kum dolumu yapmasının yanında ekonomik olarak da optimum 
çözümü sunmaktadır. 

Mobil kum dolum aracının sağladığı avantajlar; 

• Mobil olması, zamanlama ve mekan seçimine karar vermenize olanak sağlar.

• Ağır yük kaldırılması gerekmediği için, azami iş güvenliğini sağlar.

• Sabit kurulu kum silo sisteminden daha ekonomiktir.

• Bakım gereksinimi ve maliyeti düşüktür.

• Müşteri isteğine bağlı olarak, araç boyutları standart ölçülerden daha büyük yada daha küçük 
üretilebilir.
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BOJİ PRES 

Boji pres temel olarak; 

• Bojinin araç altına montajından önce sürüş

yüksekliğinin doğru olarak ayarlanabilmesi...

• Her bir tekere gelen yükün homojen dağılımının

garanti edilmesi için araç ağırlığını boji üzerine 

simule etmekte kullanılır. 

KAAF Boji Press Diğer Özellikleri; 

• Aks Mesafe Ölçümü...

• Aks Paralellik Ölçümü...

• Teker Çap Ölçümü...

• Aks Açı Ölçümü...

• Teker Sırttan Sırta Ölçüm...

• Sekonder Süspansiyon Tor...

Ölçümü 

*Yukarıda belirtilen özellikler opsiyonel olarak 

eklenmektedir.

Yapısal Çeşitlilik;

1. Yerüstü / Kapalı Çerçeve,

2. Yerüstü / Zemine Montaj,

3. Yeraltı/ Kapalı Çerçeve,
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SÜRÜCÜ AYAK PLATFORMU 

KAAF Sürücü Ayak Platformu (KSAP), sürücüler için ergonomik bir oturma imkanı sunarak, seyir 
yorgunluk katsayısını en alt düzeylere indirir. Sürücüye kararlı bir konum kazandırarak, kritik kumanda 
aygıtlarına olan mesafe azaltılır. Böylece acil durumlarda önemli olan tepki süreleri minimuma indirilir. 
Ayarlanabilir yapısı ile her sürücü için en uygun seyir şeklini oluşturma imkanı sunar. 

Genel Nitelikleri; 

• Sürücüye en az düzeyde titreşim aktarımını sağlar.

• Titreşim ve darbelere dayanıklı yapısal tasarım.

• Herhangi bir bakım gerektirmez.

• Standart uyumlu tasarım ve bileşenler.

Yükseklik Ayar Aksamı 

Ayar Mekanizması 

Yükseklik Seçenekleri 

Strok Değerleri 

Çalısma Sıcaklığı 

Çalısma Gerilimi 

www.kaaf.com.tr 

Buton, Pedal 

Mekanik, Elektrikli, Sabit 

210mm, 190mm, 150mm 

120mm .... 150mm 

-50 C ... +70 C

24, 36, 38, 72 ve 110 V DC 
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NALEDI RINGROLLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 

DEMİR YOLU 

DÖVME DEMİR YOLU TEKERLERİ 

Yolcu vagonu, 

Yük vagonu, 

Lokomotifler

için en iyi çözüm. 

TEKER BANDAJI 

V60, V30 ve V15 de dahil olmak üzere geniş 

kapsamlı bandaj gamı. 

TİTREŞİM SÖNÜMLEYİCİ 

TEKER BANDAJ KAUÇUKLAR! 

Arzu edilen geometri ve özellikelerde titreşim 

önleyici kauçuk üretimi yapılmaktadır. 
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NALEDI RINGROLLER TÜRKİYE TEMSİLCİLİĞİ 

PETROL VE DOĞALGAZ 

SEAMLESS RINGS 

Geniş kapsamlı kullanım alanı 

Min. Çap:200mm 

Max. Çap:4500mm 

Max. Ağırlık:4500kg 

FLANŞ 

Boruların mekanik bağlantısı 

için en iyi çözüm 

Min. Çap:200mm 

Max. Çap:4500mm 
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