MOBİL SATIŞ ARACI (TRAMVAY BÜFE) - TEKNİK ŞARTNAMESİ
































Ana Taşıyıcı Şase: Kutu profil (40 x 100 x 2,5 mm.) olacaktır.
Şase Üstü-Kasa Tabanı: Kutu profil (40 x 60 x 2 mm.) olacaktır.
Kasa Yan Karkasları: Kutu profil ( 40 x 40 x 2 mm.) olacaktır.
Gövdenin dış kaplaması, tavan ve açılır Kapaklar: Sıcak ve soğuktan etkilenmeyen
alüminyum panelden (5 mm) yapılacaktır.
Ana Kasa Dış Ölçüleri: En:00 cm. / Uzunluk: 00 cm. / Yükseklik: 00 cm.
Ana Kasa Net Kullanım Ölçüleri:En 00 cm. /Uzunluk 00 cm. /Yükseklik 00 cm.
Büfelerin ebatları isteğe bağlı yapıldığından yukarıda bulunan malzeme birimleri
değişmektedir.
Büfede 3 adet açılabilen kapak bulunmaktadır.Bu kapaklar amortisörlü ve
içeriden manüel kilit sistemli olacaktır.
Büfenin 3 bölümünde makrowin marka sürgülü temperli cam sistemi
yapılmaktadır.
Büfenin dış aksamının tamamı alüminyum malzeme ile yapılmaktadır.
Kapı: Kilit sistemli tam boy olacaktır.(kale marka)
Büfe iç tezgâhları granit ve kromdan olacaktır.
Tramvayın yan bölümlerinde eksantrik teker görünümü olacaktır.
İç tekerler:6 adet 20 cm çapında 360 derece dönebilen bilye rulmanlı döküm
üzeri poliüretan kaplamalı.
Çeki demiri:2 adet 36 mm kalınlığında demir dövme çeki demiri ve kilitleri.
Tramvay tampon koruyucu ön ve arka bölümde olacaktır.
Tramvay tabelaları 150x30 cm 2 adet.
Orijinal tramvay aynaları 4 adet.
Taban:19 mm. Marin kontrplak üzeri baskılı alüminyum saç levha ile kaplanacak.
Tavan:Isı yalıtımlı Alüminyum kompozit panelden yapılacak.
Boya: Alüminyum kaplama ve kutu profil aksamlar paslanmaya karşı özel epoxy
astarlı ve akrilik oto boyalı olacaktır.
Büfenin dış aksamında kullanılacak oval ve elişi gerektiren parçalar sudan
etkilenmeyen 20 mm plastik malzemeden yapılacak..
Büfenin iç bölümünde kullanılacak nötr dolapların kapakları krom malzeme ile
yapılacak.
Büfenin iç kısım arka bölümünde krom pano ile kaplanacaktır.
Elektrik Tesisatı: 380/220 Volt uyumlu, iç donanıma uygun sigorta ve kaçak akım
panolu olacaktır.
Büfelerde ışıklandırma dış Spot / iç bölüm ise ızgara korumalı aplikler
kullanılacak ve ihtiyaca uygun prizler takılacaktır.
Büfe iç ekipmanları alıcının isteği doğrultusunda döşenecektir.
Büfe Renk seçeneği alıcının isteğine bağlı olacaktır.
Büfeler; “Dünya standartlarına uygun” yapılmaktadır.
Ürünlerimiz fabrika teslimi olacaktır.

