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Straddle Carrier

Liman işletmeleri, ağır endüstriler ve lojis�k sektörü 
için en uygun maliyetli çözüm olan COMBI-SC, ha�f 
servis ağırlığı ve özelleş�rilebilmesi konteynerleri ve 
büyük yükleri taşımada yardımcı olur.

COMBi-SC

COMBI-SC söz verdiğini yapar. Nispeten düşük üre�m 
seviyelerine sahip şirketler için bile hızlı yatırım ge�risini 
garan� eden uygun maliyetli ve esnek bir konteyner taşıma
çözümüdür.

Las�k Tekerlekli 
Mobil Taşıyıcı
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COMBI-SC ile operasyon maliyetlerini azaltın, 
depolama alanınızı ve güvenliği artırın

Uygun Maliyetli Çözüm



Merkeze konumlandırılmış kabin operatörün güvenliğini 
ve konforunu artırır. 360° görüşü kolayca yükü alıp 
taşımasını sağlar.

Ha�f Ekipman Ağırlığı
Rakiplerinin 80 tona varan servis ağırlığına kıyasla 17 ton 
servis ağırlığına sahip COMBI-SC yakıt tasarrufu açısından 
oldukça verimlidir.

Üstün Güvenlik

Hızlı Çalışma
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Düşük servis ağırlığı ve geniş tekerlekleri sayesinde yere 
uyguladığı basınç azalır, bozuk ve yarı engebeli zeminlerde 
hareket edebilmesini sağlar.

Güvenlik Combili� için en önemli konudur ve bütün 
ürünlerinde olduğu gibi COMBI-SC'de aynı şekilde 
tasarlanmıştır. 3 noktadan yere değmesi maksimum 
manevra kabiliye� sağlarken, alçak ağırlık merkezi 
ekipmanın dengesini artırır.

Sezgisel kullanıcı arayüzü ve tüm fonksiyonlar operatör 
kabininin içinden yapılabilir ve operatörün yüksekte 
çalışmasına gerek kalmaz.

Yüksek Yakıt Tasarrufu
Eşsiz güvenilirlik, yakıt verimliliği ve çok daha ha�f hizmet 
ağırlığı, maksimum üretkenlik düzeylerini koruyabilmenizi 
sağlar.

Bütün COMBI-SC'ler bakım aralıklarını düşürmek için 
tasarlanmıştır. Bütün parçaları dünyanın her noktasında 
kolayca bulunabilir ve değiş�rilebilir.

Combi-SC, zemin seviyesinde güvenli doldurma ve boşaltma ile rakipsiz 
bir hız sunar. 20', 30', 40 've 45' yüksek küp konteynerleri, soğutuculu 
ve düz ra�ı konteynerleri kaldırabilir, taşıyabilir ve indirebilir.

Operatörün konumdan 360° görüş açısı ve treylerden 2 dakikada 
boşaltma süresiyle operasyonda hızı artırır.



Büyük Yükler

Sağlam ve Uzun Ömürlü
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Genellikle, yük is��eme kendine özgü zorluklar içerir. 
Combili�'in is��emeye yaklaşımında felsefesine sadık kalır. 
COMBI-SC son derece özelleş�rilebilir bir ekipmandır ve 
karşılaştığınız zorluklar için ideal çözüm olarak operasyona 
özel tasarlanabilir.

COMBI-SC'nin sağlam yapısı, süper elas�k tekerlekleri, 
az sayıdaki elektronik bileşeni ve yarı engebeli arazide 
çalışabilmesi zorlu ortamlarda çalışmasını sağlar.

Bu yüzden bizimle ile�şime geçin, size maliye�en tasarruf 
e�recek, üretkenliği artıracak ve çok daha fazlasını 
sağlayacak, ih�yaçlarınıza ideal şekilde uygun ekipmanı 
oluşturalım.

Uzaktan Kumandayla Kontrol Seçeneği
COMBI-SC'nin için uzaktan kumanda seçeneği güvenlik ve 
üretkenlik açısından fayda sağlar. Artan görüş ve yüke bakış 
açısının artması daha güvenli operasyon sağlar. 



Üs�en Tutuş ile Daha Hızlı İşlem
İsteğe bağlı olarak sunulan üs�en bağlantı eklen�si, 
herhangi ISO konteyneri yukarıdan kolayca tutarak 
kolayca taşınmasını sağlar.

Saa�e 20 konteynerin daha hızlı ve daha güvenli bir 
şekilde taşınmasını sağlayan dört döner kilit vasıtasıyla 
konteyneri kavramak ve almak için kullanılır.

Aynı şekilde ters çevirerek 
doldurmak için de 
kullanılabilir.

Güvenli Konteyner Devirme
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Kolay Çi� İs��eme ve 
Alçak Kapılardan Geçiş
İsteğe bağlı olarak sunulan teleskopik kaldırma özelliği 
konteyneri üst üste is��emeyi sağlarken, alçak kapılardan 
geçişini kolaylaştırır.

Liman Yüklemeleri
COMBI-SC, yükleme sürelerini büyük ölçüde iyileş�ren 
ve bir konteyneri yükleme alanı kapısı ile aynı hizada 
konumlandırma konusunda benzersiz bir yeteneğe 
sahip�r.

COMBI-SC konteynerleri 
75°'ye kadar devirebilir. 
Granül şeklindeki yükleri 
hızlıca konteynerden 
boşaltmak ve doldurmak 
kolay hale gelir.



SOLAS Onaylı Ağırlık Hesaplama Sistemi

Sağlamlaştırılmış 
tablet

Arayüz modülü

4 adet yük ölçüm 
pini

• +/- %1 doğruluk

• 
• IP67 ser��kası

• Paslanmaz çelik yük ölçüm pimleri

• Verileri sakalmak için 1 adet sağlamlaştırılmış 
tablet

• Combi-SC, tüm avantajlarıyla belirli bir alanda 
mobil tartım sistemi olarak düşünülebilir.

•
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COMBI-SC'ye özgü geri çekilebilir yük taşıma sistemi, 
asılı yükü destekler, salınımı ortadan kaldırarak güvenliği 
büyük ölçüde artırır.

Kolay Taşıma için TasarlandıYük Dengeleme Sistemi

Combili�, COMBI-SC'de tamamen uyumlu bir ağırlık ölçüm
sistemi sunarak 1 Temmuz 2016'dan i�baren yürürlüğe giren
yeni SOLAS yönetmeliklerine uyum sağladı.

Yönetmelikler, kargonun gemilere yüklenmesinden önce 
Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBH) belgelerinin gerekli 
olduğunu belir�r.

Yeni sistem, COMBI-SC'nin yükleri bir kez, gerçek zamanlı 
olarak + / -% 1 doğrulukla etkin bir şekilde tartmasını 
sağlayarak onu mobil bir tartım sistemi haline ge�rir.

Bu sistem, yükü birden çok kez tartması gereken, aynı çekiciyi 
yüklü ve yüksüz olarak ölçen bir tartı köprüsünden çok daha 
verimlidir.

Kolayca yeri değiş�rilemeyen sabit tartım sistemine 
kıyasla oldukça uygun maliyetli

İsteğe bağlı OIML uyumluluğu

Combi-SC, kolay ve verimli şekilde taşıma için 
tasarlanmıştır ve büyük yüklerin yerini değiş�rmek 
bu ekipmanla çok kolaydır.
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ÖZELLİKLER
STANDART DONANIM

*ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR SC3 SC3T 

Açıklama
Treylerden 
Yere

Teleskopik 
Kon�gü-
rasyon

1 Ekipmanın Toplam Uzunluğu 8570mm 

2 Ekipmanın Toplam Genişliği* 4920mm

3 Ekipmanın Toplam 
Yüksekliği* 

5165mm
4925mm 

- 
6725mm

4
Kabinin Alt Noktasının 
Yerden Yüksekliği 275mm

5 Kabinin Üst Noktasının 
Yerden Yüksekliği

2300mm

6 Sağ-Sol Aks Mesafesi 3750mm

7 Ön-Arka Aks Mesafesi 5775mm

8 Yükleme Alanı Genişliği 3000mm

9 Yükleme Alanı Yüksekliği* 4600mm
4360mm 
- 6160mm

10 Dönüş Yarıçapı 7250 mm

A Yük Kapasitesi 20,000kg to 100,000kg

B Servis Ağırlığı 16,950 kg 19,200 kg

C Azami Çalışma Eğimi 5% Tam Yüklü

D Azami Hız 10 km/sa

E John Deere 4045 Dizel 93kW

F Akü 12 Volt

G Tekerlekler

H Standart Renk

I Süspansiyonlu Koltuk KAB Model 116

J Uzaktan Kumanda İsteğe bağlı donanım

Yeşil ve Gri

4xSüper Elas�k 
Yumuşak Tekerlekler

Özellikler standart olarak COMBI-SC'ye 
göre belir�lmiş�r. COMBI-SC operasyon 
ve uygulamaya göre özelleş�rilebilen 
bir ekipmandır.

HASEL ile ile�şime geçip gereksinimlerinizi 
bildirebilirsiniz. Daha sonra uygulamanız 
özelinde aCOMBI-SC ürününü sizler için 
tasarlayıp, sizlere sunabiliriz.
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Öne Çıkan Özellikler

• Özelleş�rilebilir

• Tam yüklüyken bile yere düşük basınç

• Kolay servis imkanı

• 
• Zorlu zeminlerde ve eğimli ortamlarda çalışabilir

• 
• Bakım gerek�rmeyen frenler

• Ergonomik tasarlanmış operatör kabini

• Depo içinde veya dışında çalışabilir

• 
• 
 
 

hasel-combili�.com

Düşük enerji ve yakıt tüke�mi

3 tekerlekle üstün manevra kabiliye�

Yükü öne ve arkaya kaydırabilme

Yüklüyken 360° görüş sağlayabilme

Salıncaklı Asansör

100.000 kg'ye kadar yük kapasitesi

Mescit Mah. Demokrasi Cad. No:21-29 34956 Tuzla/İstanbul
iletisim@hasel-combili�.com
hasel-combili�.com

COMBILIFT ÜRÜNLERİNİ SÜREKLI OLARAK GELİŞTİRMEKTEDİR VE ÖNCEDEN HABER VERMEKSİZİN ÖZELLİKLERİNİ DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR. 
BELİRTİLEN ÖZELLİKLER VE/VEYA BOYUTLAR BAZI ÜLKELERDE RESİMDE GÖRÜLENLERDEN FARKLILIK GÖSTEREBİLİR.

0850 26 00 727
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