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CURTAINSIDED REFRIGERATED TRAILERS

وقفت الستار املقطورات املربدة
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BRF manufacture refrigerated curtainsided trailers for the
transportation of product at chilled temperatures.The benefit
of a refrigerated curtainsider is that you have added flexibility of side access loading.Heavy duty PVC-coated insulated
curtains, pressed insulated floor, roof, front panels and rear
doors.. These 13.6 metre curtainside trailers maximise the
internal load space as well as offering suffi cient thermal effi
ciency. The thermal effi ciency of the BRF curtainside trailers
can be attributed to the construction of the roof and fl oor as
well as the incorporation of insulated heavy-duty PVC-coated woven polyester curtains. The roof is constructed of 100
mm thick sandwich panel, which includes 2 mm thick inner
and outer GRP skins and the fl oor is constructed of 121mm
thick sandwich panel overlaid with barely seeded aluminium.
 واالستفادة.ب صناعة ص و الستار املربدة وقفت مقطورات لنقل املنتج يف درجات الحرارة املربدة
 الثقيلة ع ت.من سدر الستار املربدة هي التي قمت بإضافتها املرونة التحميل الوصول إىل جنب
 األلواح األمامية والخلفية د س س ص، سقف، وضغط فلور معزول،ج املغلفة الستائر العازلة
 مرت الستار تعظيم مساحة تحميل الداخيل وكذلك التي تقدم13.6 ق هذه املقطورات الجانب
 الكفاءة الحرارية من املقطورات الجانب الستار ب الرتددات الالسلكية.الكفاءة الحرارية الكافية
ميكن أن يعزى إىل بناء سقف وفلوريدا فضال عن إدماج الثقيلة ع ت ج املغلفة الستائر البوليسرت
 مم الداخلية2  والذي يتضمن، ملم لوحة شطرية سميكة100  تم بناء سقف.معزولة املنسوجة
 مم لوحة شطرية مضافني مع األلومنيوم121 والخارجية ز ص ص الجلود ويتم إنشاء أرضية
املصنف بالكاد.
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BRF ICEBERG REFRIGATED THREE TRAİLER

15 Meter Trailer

Overall Length :
Overall Width / Internal Widths:

املربدة ب ص و فيض ثالثة مقطورة

 االعراض الداخلية/ العرض العام

Internal Height:

2.600 mm / 2.470 mm
from 2.450 till 2.950 mm

الطول الداخيل

Tare weight (without cooling unit):

) الوزن الفارغ (بدون وحدة تربيد

King Pin load:

7300 kg
12.000 kg

حمل امللك دبوس

Axle load (technically possible):

27.000 kg

Perm. total weight (technically
possible):

39.000 kg

)وحمولة ( من املمكن تقنيا

 الوزن الكيل ( ممكن تقنيا.)موج الشعر بإستمرار

Brakes:

فرامل
Axles and Suspension:

املحاور و تعليق

Wabco EBS 2S / 2M with RSS - Double circuit
brake system with Alu air tanks according to EC
2 ابكو ه ب قS / 2  ضعف نظام الفرامل الدائرة مع خزانات الهواء- م مع آر إس إس
ألو وفقا ل ه ج
BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air suspension front axles liftable
 طن مع املحاور تعليق الهواء أمام رفع الجدول9 × 3  املحاور- ب ع ث القرص

Tyres:

6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5
6 + 1 22،5 385/65 اإلطارات اليحتاج

Rims:

6+1 piece rims size: 22,5 x 11,75
6 + 1 11،75  س22،5 : قطعة حجم الحافات
Hella kit ,24 volts lighting system with 2 x 7 + 15
pin socket according DIN ISO 1185/37312
 املقبس دبوس وفقا د ط ن ط ق15 + 7 × 2  فولت نظام اإلضاءة مع24 ، عدة هيال
1185/37312 س
2,5 mm thick single piece Aluminium (5086 H244
) floor top on 24 mm resine coated brich plywood
planks permissible fork-lift axle load of 5.460kg
according to DIN EN 283

اإلطارات

الحافات

Electrical System:

نظام كهربايئ
Floor:

أرضية
Wall Thickness:

2،5  ملم [بريش] املغلفة ألواح24  ) الطابق العلوي عىل244  ح5086 ( مم قطعة واحدة لألملنيوم
283  كلغ وفقا ل د ط ن أون5.460 الخشب الرقائقي الحمولة املسموح بها شوكة محور الرفع من
283

Front Wall: 85 mm
Side Wall : 65 mm
Roof Wall : 85 mm
Floor Wall: 105 mm
Rear Door: 85 mm

 مم85 :أمام الجدار
 مم65 :الجانب الجدار
 مم85 :سقف الجدار
 ملم105 :الطابق الجدار
 مم85 : الباب الخلفي
Accessories: Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks,
double spare wheel holder, foldable rear ladder
140  صندوق الغذاء:امللحقاتx60x50 ، 140 أداة مربعx60x50 ، 9 ،  واكتب الربع اقيات الطني،  لرت خزان املياه100  و، لرت طفاية حريق خزانة
 وطوي سلم خلفي،  مزدوج حامل للعجلة االحتياطية، األوتاد عجلة

سمك الجدار
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From 13600 till 15200 mm

الطول الكيل
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DOUBLE DECK TRAILER

مقطورة ذات طابقني
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MEAT HOOK TRAILER

مقطورة هوك اللحوم

•Excellent system to use for transportation of foodstuffs and/or perishable
goods (HACCP), due to the track profile which can efficiently and easily be
cleaned (hygienic).
•The aluminum captive decking beams are adjustable in height per 21,5 mm.
•Excellent low friction sliding action • Beam level ‘Micro’ adjustment with 21,5
mm pitch
•Micro adjustment maximizes load capacity • Height indicators for easy beam
level positioning
•Special height indicators on the track makes beam level positioning easy
•  فلتلل ةلباقلا علسلا وأ، ( اهفيظنت ةلوهسو ةءافكب نكمي يذلا راسملا عضولا ىلإ ارظن
 ) ةيحص.
• يف عافترالا يف ليدعتلل ةلباق ةريسألا نييزتلا مزحلا موينمولألا21،5  ملم.
• عم “ وركيام “ ليدعت عاعش ىوتسم • قالزنا لمع كاكتحالا ضفخنم زاتمم21،5 بعلملا ملم
•عاعش لهسلا ىوتسم عقاوملا ديدحتل لوطلا تارشؤم • ةلومحلا ديزي وركيام ليدعت
•ةلهس عاعش ىوتسم عقاوملا ديدحت لعجي راسملا ىلع ةصاخ عافترا تارشؤم
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Overall Length / Internal Length:
 طول الداخيل/ الطول الكيل

Overall Width / Internal Widths:

 االعراض الداخلية/ العرض العام

Overall Height / Internal Height:
 االرتفاع الداخيل/ االرتفاع الكيل

Tare weight (without cooling unit):
) الوزن الفارغ (بدون وحدة تربيد
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13.600 mm 13.380 mm
2.600 mm / 2.470 mm
2.880 mm / 2.650 mm
8800 kg

Axles and Suspension:

BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air
suspension front axles liftable

املحاور و تعليق

 املحاور طن مع9 × 3 - ب ع ث أو القوات املسلحة السودانية القرص
املحاور تعليق الهواء أمام رفع الجدول

Tyres:

6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5

اإلطارات

6 + 1 22،5 ص385/65 اإلطارات اليحتاج

Beef Hanging System:

250 stainless steel hooks , 5 row 4 mm
aluminnium pipe

نظام املعلقة اللحم البقري

250  مم أنبوب األلومنيوم4  الصف5 ، السنانري الفوالذ املقاوم للصدأ
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Overall Length :
الطول الكيل

Overall Width :

BRF LPG 57 m3 TANK

العرض الكيل

3.800 mm

Brakes :

Double circuit brake system with Alu air tanks
according to EC

فرامل

Axles and Suspension:

املحاور و تعليق

Tyres:

8 + 1 11،75  س22،5 : قطعة حجم الصلب الحافات

Electrical System:

Hella Electircal Kit with ADR cert. 24 volts lighting
system with 2 x 7 + 15 pin socket according DIN
ISO 1185/37312

Rims:

نظام كهربايئ

Reflective Marking:
عاكس عالمات

8+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75

 دبوس وفقا15 + 7 × 2  فولت نظام اإلضاءة مع مقبس24 . هيال كيت الكهرباء مع سريت د ص
1185/37312 د ط ن ايزو

ECE regulation No: 104 -Side panels with yellow color,
rear side of the vehicle marked with red color reflective
band
 و الجانب الخلفي للسيارة ملحوظ مع الفرقة عاكسة لون أحمر، األلواح الجانبية مع اللون األصفر- 104 :تنظيم اللجنة االقتصادية ألوروبا رقم

Floor:

3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip
coated surface

أرضية:

3،5  ملم البتوال الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة املغلفة سطح30 مم الصلب أو

Tank Construction:

Capacity 57m3. Work Pressure 17,5 BAR , Test Pressure 27,5 BAR.Tank External Heigth 2450 mm
 بار خزان الوقود27،5  اختبار الضغط،  بار17،5  ضغط العمل.3  م57 سعة
 مم2450 الخارجي الطول

ملحقات
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8+1 tubeless tires 385/65 R 22,5

الحافات

Accessories:
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2 x 14 ton capacity bogie axles

2 × 14 طن املحاور قدرة التصويب

8 + 1 385/65  اإلطارات اليحتاجR 22،5

بناء خزان
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مزدوج الدائرة نظام الفرامل مع خزانات الهواء ألو طبقا للمفوضية األوروبية

اإلطارات

 مقطورة3  م57 ب ص و غاز البرتول املسال

57  سعةM3 .  بار27،5  اختبار الضغط،  بار17،5 ضغط العمل

2.450 mm

Overall Height :
الطول الكيل

Capacity 57m3. Work Pressure 17,5 BAR , Test Pressure 27,5 BAR.

12.000 mm

Food Box 140x60x50, Tool Box 95x60x50 , 9 lt fire
extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter
type mudguards, wheel chocks, double spare wheel
holder, foldable rear ladder

140 صندوق الغذاءx60x50 ، 95 أداة صندوقx60x50 ، 9
 واكتب الربع،  لرت خزان املياه100  و، لرت طفاية حريق خزانة
،  مزدوج حامل للعجلة االحتياطية،  األوتاد عجلة، اقيات الطني
وطوي سلم خلفي
www.brftryler.com

BRF CURTAINSIDER TRAILER

ب ص و مقطورة الجانب الستار
Overall Length

الطول الكيل

Overall Width

العرض الكيل

2.560 mm

Brakes:

Wabco EBS 2S / 2M with RSS - Double circuit brake system with Alu air
tanks according to EC

فرامل

BPW or SAF disc - 3 x 9 ton axles with air suspension d front axle liftable

Tyres:

6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5

Rims:

6+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75

Electrical System:

Hella Electircal Kit. 24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin socket
according DIN ISO 1185/37312

املحاور و تعليق
اإلطارات
الحافات

نظام كهربايئ
Chassis:

الشاسيه

6 + 1 22،5 385/65 اإلطارات اليحتاج
6 + 1 11،75  س22،5 : قطعة حجم الصلب الحافات
 املقبس دبوس وفقا د ط ن ط ق س15 + 7 × 2  فولت نظام اإلضاءة مع24 . هيال كيت الكهربائية
1185/37312

Chassis and other metal parts made of strong special steel(ST52) and
Domex MC700.

 ( الشاسيه و أجزاء معدنية أخرى مصنوعة من الفوالذ القوي خاصST52 )  و القببMC700 .

German Made BPW Mechanical Landing Gear–24 ton capacity

Floor:
ةيضرأ

3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip coated surface

Body Construction:

Roof system formed of 21 parallel Aluminum straps-customs declared type
has 22 straps.Curtain.provided with a tarpaulin woven at 9*9 grade, weighing
670 g/m2, having fracture strength of 3000 N/S and 300 N tearing resistance.
Hooked tarpaulin is woven at 12*12 grade and weighing 900 g/square meter.

Accessories:
تاقحلم
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 املحاور طن مع تعليق هوايئ د أمام طاولة محور الرفع9 × 3 - ب ع ث القرص

Landing Gear ,King Pin:

مسجلا ءانب

www.brftryler.com

 ق ب ه وكبا2S / 2M  ق ق ص عم- ج ه ل اقفو ولأ ءاوهلا تانازخ عم ةرئادلا لمارفلا ماظن فعض

Axles and Suspension:

 امللك دبوس، معدات الهبوط
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13.600 mm

 سعة طن24 - األملانية أدىل االتحاد امليكانيكية معدات الهبوط

3،5  ملم البتوال الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة املغلفة سطح30 مم الصلب أو

 مع القامش املشمع. 22  األلومنيوم موازية األرشطة الجامرك نوع له21 أعلن نظام السقف مكون من
 ن متزيق300  ث و/  ن3000  وجود قوة الكرس من، 2  م/  غ670  وزنها،  الصف9 * 9 املنسوجة يف
 مرت مربع/  غرام900  درجة و زنها12 * 12 املقاومة املنسوجة القامش املشمع معلق عىل.

Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire extinguisher cupboard,
100 lt water tank, , quarter type mudguards, wheel chocks, double spare
wheel holder, foldable rear ladder

140 صندوق الغذاءx60x50 ، 140 أداة مربعx60x50 ، 9  لرت خزان100  و، لرت طفاية حريق خزانة
 وسلم الخلفية،  مزدوج حامل للعجلة االحتياطية،  األوتاد عجلة،  واكتب الربع اقيات الطني، املياه
قابلة للطي
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BRF FLATBED TRAİLER

ب ص و املقطورة شاحنة مسطحة

Overall Length :
الطول الكيل

Overall Width :

العرض الكيل

Brakes :
فرامل

2S / 2  ضعف نظام الفرامل الدائرة مع خزانات الهواء ألو طبقا للمفوضية األوروبية- م مع ص ق ق

املحاور و تعليق

3 × 12 املحاور طن مع تعليق هوايئ املحور األمامي رفع الجدول

Tyres:

6+1 tubeless tires 385/65 R 22,5
6 + 1 22،5 385/65 اإلطارات اليحتاج
6+1 piece steel rims size: 22,5 x 11,75

Rims:

الحافات

Electrical System:

6 + 1 11،75  س22،5 : قطعة حجم الصلب الحافات

Kit. 24 volts lighting system with 2 x 7 + 15 pin
socket according DIN ISO 1185/37312

نظام كهربايئ

1185/37312  دبوس وفقا د ط ن ط حتى15 + 7 × 2  فولت نظام اإلضاءة مع مقبس24 .عدة

Chassis:

Chassis and other metal parts made of strong special steel(ST52)
الشاسيه و أجزاء معدنية أخرى مصنوعة من فوالذ خاص قوي

Landing Gear ,King Pin:

Mechanical Landing Gear–24 ton capacity

 امللك دبوس،  الهبوط والعتاد:

 سعة طن24 - امليكانيكية معدات الهبوط

Reflective Marking:

ECE regulation No: 104 -Side panels with white
color, rear side of the vehicle marked with red color
reflective band

عاكس عالمات:

Floor:
أرضية
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2S / 2M with RSS - Double circuit brake system
with Alu air tanks according to EC
3 x 12 ton axles with air suspension front axle
liftable

اإلطارات:

www.brftryler.com

2.510 mm

Axles and Suspension:

الهيكل
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13.600

 لوحات104 : تنظيم اللجنة االقتصادية ألوروبا رقم-Side  الجانب الخلفي، مع اللون األبيض
للسيارة ملحوظ مع الفرقة عاكسة لون أحمر

3,5 mm Steel or 30 mm birch plywood with anti slip
coated surface
3،5  ملم البتوال الخشب الرقائقي مع مكافحة زلة املغلفة سطح30 مم الصلب أو

Accessories:

Food Box 140x60x50, Tool Box 140x60x50 , 9 lt fire
extinguisher cupboard, 100 lt water tank, , quarter
type mudguards, wheel chocks, double spare wheel
holder, foldable rear ladder

ملحقات:

140 صندوق الغذاءx60x50 ، 140 أداة مربعx60x50 ، 9 100  و، لرت طفاية حريق خزانة
،  مزدوج حامل للعجلة االحتياطية،  األوتاد عجلة،  واكتب الربع اقيات الطني، لرت خزان املياه
وسلم الخلفية قابلة للطي
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LOW BED

V TYPE SİLO TRAILER

LOWBED
Pool Type Platform, Flat platform, front loading types can
be produced in different dimensions
2 Axle Lowbed has capacity between 20-50 tons.
3 Axle Lowbed has capacity between 30-90 tons
4 Axle Lowbed has capacity between 60-120 tons
AXLES: 2-3-4-5 pcs Axles, each one is with 9-12-16 tons
capacity according to the trailer drum or disc brakes, hub
centric, with 10 wheel nuts, and automatic slack adjuster.
BRAKE SYSTEM: Wabco 2S-2M EBS + RSS

Cement Trailer V Type is generally used for carrying bulk powder, cement, and any
kind of powder materials.
CAPACITY:25m3 – 60m3 capacities- Operation Pressure 2 Bar , Test Pressure 2,5 Bar
CHASSIS AND STRUCTURE:Mono Block chassis manufactured from ST Steel quality with welding machines.
AIR COMPRESSOR: 3 or 2 Headed Electrical compressor.
AXLES: 2-3 pcs Axles, each one is with 9-12-16 tons capacity according to the trailer
drum or disc brakes, hub centric, with 10 wheel nuts, and automatic slack adjuster.
BRAKE SYSTEM: Wabco 2S-2M EBS + RSS
TYRES AND WHEEL RIMS: Tires 6 + 1 pieces of 385/65 R 22.5 sizes. Wheel Rims 6
+ 1 piece
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Bülent Ramazan Frigorifik Treyler San. Tic. Ltd Şti.
Güzelbirlik Mh. Dericiler Sitesi İpekyolu Cd. No :131
Antakya / HATAY TURKEY

Tel : +90 326 221 68 45
Faks: +90 326 221 35 40
brf@brftreyler.com

www.brftreyler.com

