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“ Beton Pompasında Güvenilir Marka ”



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

Koluman Grubu’ nun 55 yıllık tarihi 1965 senesinde 
Ankara’da makina ithalatı, ihracatı ve mümessillik faaliyetleri 
ile iştigal etmek üzere “ Mustafa Koluman ve Ortakları 
Makine ve Çelik Ticaret Limited Şirketi ” ticari ünvanı ile 
kurulan şirkete dayanmaktadır. 

1975 Otomotiv sektöründe değişik iş dallarında yatırım 
yaparak devamlı büyümek hedefi kapsamında Koluman 
Holding A.Ş. kuruldu. 1997 KMA Tarsus İmalat ve Montaj 
Şubesi, araç üstyapısı imalat ve montaj faaliyetlerini yerine 
getirmek amacıyla kuruldu. 2006 Güney Kore menşeli beton 
pompası üreticisi JunJin şirketi ile bayilik ve lisans anlaşması 
imzalandı.

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. mavi yaka ve beyaz yaka 
olarak 400’ den fazla çalışanıyla, 300.000 m²  açık alan ve 
25.000 m²  kapalı alanda,  yurtiçi Ankara, İstanbul, Mersin, 
Gaziantep yurtdışı Irak, Tayland, Rusya  bayi ağı ile 
müşterilerine ürünlerini ve hizmetini ulaştırmaktadır. 

Koluman Otomotiv Endüstri A.Ş. farklı ürün grupları ile çeşitli 
sektörlere hizmet etmektedir. Lojistik sektöründe, karayolu 
yük taşımacılığında kullanılan, tamamlanmamış ürün olarak 
çıplak şasi şeklinde fabrikalarda üretimi yapılan kamyon ve 
çekici sınıfı motorlu taşıtlar için, aynı zamanda Daimler 
onaylı üstyapıcı olarak, kamyonlara damper, mikser, beton 
pompası, vakumlu yol süpürgeleri, tanker gibi tamamlayıcı 
üstyapılar ve çekicilere O4 kategorisinde damper, tanker, 
tenteli, perdeli, açık kasa dorse gibi yarı römork ve arazi 
şartlarında çalışan tekerlekli taktik araçlarda sivil ve Askeri 
Projeler dahilinde üstyapı üretimi alanlarında faaliyet 
göstermektedir.

Kısaca Hakkımızda
Ticari üstyapı ve treyler üreticisi olarak dünya 
standartlarında global marka olmak.

Vizyon

Müşterilerimize yenilikçi çözümler üretmek ve tüm
paydaşlarımıza değer yaratmak.

Misyon

Biz şantiyede çalışan pompanızın sorunsuz işletimi için acil 
çözümlerde yanınızdayız.  Çünkü Koluman Otomotiv uzman 
teknisyenlerden oluşan bir ekibe sahiptir.

Teknik Destek

Dünya Çapında
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EKO Boru (Özel İndüksiyon Sertleştirilmiş Boru)

Servis

Aşınma Modu EKO BORU 

Parçalar

Özel İndüksiyon Sertleştirilmiş Eko Boru spiral formu aşınmaya ve 
darbeye dayanımlıdır.
Diğer sertleştirilmiş veya çift cidar boru normal boru ile 
karşılaştırıldığında daha hafif ve 3 kat uzun ömürlüdür.

BETON POMPASI
YEDEK PARÇALAR VE

 AKSESUARLAR

Yüksek Performanslı,
Düşük Maliyetli Beton Pompaları

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

En yi Kalite in Yenilikler
20 metreden 63 metreye kadar her boydaki beton pompasının kontolü, küçük ve hafif bir kumanda ile yapılır.
KOL MA J JI  beton pompalarında yalnızca en kaliteli ve en ünlü markaların bileşenleri kullanılır.
Biz ürünlerimizi titiz ve kusursuz bir montaj aşamasından ve sıkı bir kalite kontrolünden geçirdikten sonra teslim ederiz.
Müşterilerimizin iyi çalışan, dayanıklı, kontrolü ve bakımı kolay bir ürüne sahip olmasını sağlarız. 

Bu sistem, hidrolik silindir ve valf yön 
değiştirme silindiri için iki ayrı bağımsız hatta 
sahiptir ve beton pompalama esnasında bom 
kollarının hassas bir şekilde çalışmasını 
operatörün uç hortumuna kolayca hakim 
olmasını ve kullanmasını sağlar. Ayrıca bu 
sistem beton akışını sürekli kılarak bom 
sarsıntısını en aza indirger.

Hidrolik istem  İki önlü istem

 Valf geniş bir iç çapa sahip olduğundan, zor 
ve yoğun betonların kolaylıkla basılmasını 
sağlar.  Model 201 , 221

üper  Valf

Aşınma Gözlük  Plakası ve 
Aşınma Bileziği
Tungsten Karbid olmayan aşınma 
parçalarına göre 300 daha fazla 
ömür veren, bakım giderlerinin düşük 
kalmasını sağlayan Tungsten Karbid 
aşınma plakası ve aşınma ringi tüm 
KOLUMAN-JUNJIN beton 
pompalarında standart.

Kauçuk Piston
J JI  markası altında bu kauçuk 
pistonun üretimi gerçekleştirilmiştir.

Kazan
Kazanın iç kısmı, pompalama esnasında 
beton kolayca akabilsin diye spiral 
şeklinde imal edilmiştir. Valf dirsek 
akış yönü itibariyle kolay temizleme 
imkanı sağlar. Bunun yanında boşaltma 
ağzı çalışma esnasında kapatılıp 
açılabilir.  
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idrolik Pompalama Sistemi

Hidrolik istem Bilgisi
 Ana sistemin basit olması sayesinde, kulanıcı kolayca bakım yapabilmektedir.
 Ana hidrolik pompa yüksek verim ve yakıt ekonomisi sağlayan beygirgücü kontrol sistemine sahiptir.
 Herhangi bir parçanın hasar görmesi durumunda dahi yan etkiler en aza indirilmiştir.
 Re roth marka güçlü hidrolik ana pompası sayesinde beton seçmeme özelliğine sahiptir.
 Aşınma parçaları diğer rakiplarine göre daha kaliteli ve ucuzdur. Aşınma Gözlük  plakası ve bileziği T G TE  ARBIDE 

malzemeden oluşu sayesinde, diğerlerine göre 300 daha uzun ömürlüdür. 
 Hidrolik pompalama sisteminde kullanılan hidrolik sensing valf ve fan motoru hidrolik tip olduğundan kullanımı daha kolaydır ve 

elektrikle çalışan diğer muadillerine göre arıza oranı daha düşüktür. 

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

Ana Komponentler

Radyo Kontrollü Uzaktan Kumanda

Ana Manifold BloğuMerkezi Kontrol Panosu

Ayaklar

Su Pompası

Otomatik Gresleme

Ana Hidrolik Pompa

Elektrikle çalışan parçalarla ilgili problemlerin çözümü çok 
basit ve kolaydır. Çünkü, Merkezi Kontrol Panosu operatöre, 
elektrik sistemini verimli bir şekilde kontrol imkanı sağlar.

X-tip ayaklar dar alanlarda 
kolay kurulma imkanı 
sağlar.  Böylece pompa 
dengede kalır.

Çok kademeli santrifüj 
pompa, 20 barlık yüksek 
basınçta 120 lt dak. debi ile 
su püskürtebilir.

Kablosuz radyo kontrollü 
uzaktan kumanda, operatöre 
oransal ayar yapma imkanı 
vererek, kontrollü bir şekilde 
beton dökmesini sağlar.  
Standart olarak HBC marka 
kumanda,  ayrıca bir adet 
kablolu kumanda  40 metre 
kablo  beraberinde teslim 
edilir.

Beton pompası ektöründe, 
kalite ve performans olarak 
dünya lideri kabul edilen 
BO H RE ROTH Hidrolik 
Bileşenleri kullanılmaktadır. 
abit Güç Kontrol istemi, 

yakıt tasarrufu sağladığı gibi,  
hidrolik yağın aşırı derecede 
ısınmasını engellemektedir.

Yağ Soğutucusu ve Hidrolik Filtre
Büyük kapasiteli ağ 
oğutucusu ve Hidrolik 
iltre, ağ Pompalarının 

ve Hidrolik Val erin 
uzun ömürlü çalışmasını 
sağlar.

Tüm elektrik 
bağlantılarını manual 
olarak kesebilir.  Ana 
pompalama sistemi açık 
döngü devredir. Bu 
hidrolik sistemdeki ısıyı 
azaltır.
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Hidrolik ensing Valf

Şalter Kutusu

Hidrolik pompalama 
sistemi için önemli 
valfdir. Hidrolik 
sensing valf 
dayanıklılık ve uzun 
ömürlülük ve  garanti 
eder. Hidrolikle 
çalıştığı için elektrik 
sorunu yoktur.

BOOM ilindirleri Kilit Valfi

BOOM Kontrol Val eri
HA E markalı kalitesi 
kanıtlanmış Boom val eri, 
oransal kullanım özelliği ile 
operatöre, her bir boomun 
hızını hassas bir şekilde 
uzaktan kumanda ile kontrol 
etme ve ayarlama imkanı 
verir. 

Kalitesi kanıtlanmış Emniyet Val eri tüm boom silindirlerine 
takılmıştır. Bu Val er,  boomları düşmekten korur ve boomların 
çalışması esnasında salınımını en aza indirir. 

JUNJIN BETON POMPALARI



Mo il Beton Pompası
m,  oomlu,  a ılımlı, m³/saat kapasite

KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXZZ 25 - 4. 11HP



Kapasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

Hidrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi
Piston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S-valf atma sayısı / dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

109m³/sa (142.4yd³/h)
73m³/sa (95.4yd³/h)
54bar (783psi)
80bar (1160psi)
230mm (9")
Sertleştirilmiş krom
1400mm (55")
8"x7"
Rexroth hidromatik
A11VL0145
350bar (5075psi)
Otomatik (Lincoln Marka)
Hidrolik
600L(158G) kolay temizlenir tip
29
16(21)~109m³/sa (142.4yd³/h) 

Pompa
Boru ölçüsü (Metrik)
Dirsek
Kelepçe ölçüsü
Uç hortumu
Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
Kule dönüş tipi

125mm (5")
Standart ölçü
140mm (5.5")
3m (9' 8")
Oransal (HAWE marka)
Standart (HBC Marka)
Standart
Opsiyonel
Paslanmaz çelik
Santrifüj hidrolik tahrikli
25bar (355psi)
500L (132Gallon)
Krameyer dişli

Genel

Ön X ayak, Arka dikey tip
Ön ayaklar arası mesafe
Arka ayaklar arası mesafe

5.60m (18' 4")
2.50m (8' 2")

Ayak
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Sayısı, katlanma tipi ve açılımı
Dikey  erişim
Yatay  erişim
Boom açma  yüksekliği
1. kol uzunluğu
2. kol uzunluğu
3. kol uzunluğu
4. kol uzunluğu

4 boom’lu, Z tip
24.30m (79' 9")
20.50m (67' 3")
5.10m  (16' 9")
6.50m  (21' 4")
4.60m  (15' 1")
4.60m  (15' 1")
4.80m  (15' 9")

Boom

Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma Ölçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI

A
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KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXZ 38 - 4. 16HP
Mo il Beton Pompası

m,  oomlu,  a ılımlı, m³/saat kapasitem,  oomlu,  a ılımlı, mm,  oomlu,  a ılımlı, m /saat kapasite



Kapasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

Hidrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi
Piston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S-valf atma sayısı / dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

158m³/sa (206yd³/h)
98m³/sa (128yd³/h)
72bar (1044psi)
115bar (1688psi)
230mm (9")
Sertleştirilmiş krom
2100mm (83")
8"x7"
Rexroth hidromatik
A11V0260
350bar (5075psi)
Otomatik (Lincoln Marka)
Hidrolik
600L (158G) kolay temizlenir tip
29
20(26)~158m³/sa (206yd³/h)

Pompa
Boru ölçüsü (Metrik)
Dirsek
Kelepçe ölçüsü
Uç hortumu
Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
Kule dönüş tipi

125mm (5")
Standart ölçü
140mm (5.5")
4m (13')
Oransal (HAWE marka)
Standart (HBC Marka)
Standart
Opsiyonel
Paslanmaz çelik
Hidrolik tahrikli
20bar (290psi) 120Lt/dakika
600L (158Gallon)
Krameyer dişli

Genel

Sayısı, katlanma tipi ve açılımı
Dikey erişim
Yatay erişim
Boom açma  yüksekliği
1. kol uzunluğu
2. kol uzunluğu
3. kol uzunluğu
4. kol uzunluğu

4 boom’lu, Z tip
37.10m (121' 9")
33.10m (108' 7")
9.10m  (29' 10")
8.70m  (28' 7")
7.70m  (25' 3")
8.40m  (27' 7")
8.30m  (27' 3")

Boom

Ön X ayak, Arka ayak yana açılır tip
Ön ayaklar arası mesafe
Arka ayaklar arası mesafe

6.30m (20' 8")
7.00m (22' 12")

Ayak
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ALFA

F_LS

FLRAD

FBHE

FDRAD

FBF

FB1 FB2

FBGE

FB6

FB7

FBMK

FBSE

FB4 FB5 W_B2 W_B1

FHAT FHAU

H120 H220

W_A1 W_A2 FB3 W_G2

V12V

ALFA

GAMMAB

FB8

209.9928

45001440 1350
11992

39
66

Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma Ölçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXRZ 43 - 5. 16HP
Mo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite
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apasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

idrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi

iston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S valf atma sayısı  dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

m sa ( yd h)
m sa ( yd h)
bar ( psi)

bar ( psi)
3 mm ( )

Sertleştirilmiş krom
mm ( 3 )

Rexroth hidromatik

3 bar ( psi)
tomatik ( incoln arka)

Hidrolik
 ( ) kolay temizlenir tip

30
( ) m sa ( yd h)

Pompa
Boru ölçüsü ( etrik)
Dirsek

elepçe ölçüsü
ç hortumu

Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
ule dönüş tipi 

mm ( )
Standart ölçü

mm ( . )
m ( 3 )
ransal ( E marka)

Standart ( B  arka)
Standart
Opsiyonel

aslanmaz çelik
Hidrolik tahrikli

bar ( psi) t dakika
 ( 3 allon)

edüktörlü (tek redüktör)

Genel

Sayısı  katlanma tipi ve açılımı
Dikey erişim
atay erişim

Boom açma yüksekliği
. kol uzunluğu
. kol uzunluğu

3. kol uzunluğu
. kol uzunluğu
. kol uzunluğu

 boom lu   ve  tip
. m ( 3  )

3 . m (  )
. m  (  )
. m  (  )
. m  (  )
. m  (  )
. m  (  )
.3 m  (  3 )

Boom

Ön  ayak  rka ayak yana açılır tip
Ön ayaklar arası mesafe

rka ayaklar arası mesafe
. m (  )
. m (3  )

Ayak

11650

13501440 5100

38
80 209,99

Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma lçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXRZ 47 - 5. 16HP
Mo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite

JXRZ 47 - 5. 16HPJXRZ 47 - 5. 16HP
Mo il Beton PompasıMo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, mm,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite



    

apasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

idrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi

iston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S valf atma sayısı  dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

m sa ( yd h)
m sa ( yd h)
bar ( psi)

bar ( psi)
3 mm ( )

Sertleştirilmiş krom
mm ( 3 )

Rexroth hidromatik

3 bar ( psi)
tomatik ( incoln arka)

Hidrolik
 ( ) kolay temizlenir tip

30
( ) m sa ( yd h) 

Pompa
Boru ölçüsü ( etrik)
Dirsek

elepçe ölçüsü
ç hortumu

Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
ule dönüş tipi 

mm ( )
Standart ölçü

mm ( . )
m ( 3 )
ransal ( E marka)

Standart ( B  arka)
Standart
Opsiyonel

aslanmaz çelik
Hidrolik tahrikli

bar ( psi) t dakika
 ( 3 allon)

edüktörlü (tek redüktör)

Genel

Sayısı  katlanma tipi ve açılımı
Dikey erişim
atay erişim

Boom açma  yüksekliği
. kol uzunluğu
. kol uzunluğu

3. kol uzunluğu
. kol uzunluğu
. kol uzunluğu

 boom lu   ve  tip
. m (  )
. m ( 3  )
. m  (3   )

.3 m  (3  )
. m  (  )
. m  (  )
. m  (  )
. m  (  )

Boom

Ön  ayak  rka ayak yana açılır tip
Ön ayaklar arası mesafe

rka ayaklar arası mesafe
. m (  )
. m (   )

Ayak

1440 1700
6025

38
80

13050
2745

406013504500

 m
 (

 
)

 m (3  )

 m (3  )

.
m

 (
 

)

DO NOT USE
END HOSE
IN THIS AREA

Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma lçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXRZ 52 - 5. 16HP
Mo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite
Mo il Beton PompasıMo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, mm,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite



Kapasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

Hidrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi
Piston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S-valf atma sayısı / dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

158m³/sa (206yd³/h)
98m³/sa (128yd³/h)
72bar (1044psi)
115bar (1688psi)
230mm (9")
Sertleştirilmiş krom
2100mm (83")
8"x7"
Rexroth hidromatik
A11V0260
350bar (5075psi)
Otomatik (Lincoln Marka)
Hidrolik
600L (158G) kolay temizlenir tip
30
20(26)~158m³/sa (206yd³/h)

Pompa
Boru ölçüsü (Metrik)
Dirsek
Kelepçe ölçüsü
Uç hortumu
Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
Kule dönüş tipi 

125mm (5")
Standart ölçü
140mm (5.5")
4m (13')
Oransal (HAWE marka)
Standart (HBC Marka)
Standart
Opsiyonel
Paslanmaz çelik
Hidrolik tahrikli
20bar (290psi) 120Lt/dakika
500L (132Gallon)
Redüktörlü (tek redüktör)

Genel

Sayısı, katlanma tipi ve açılımı
Dikey erişim
Yatay erişim
Boom açma  yüksekliği
1. kol uzunluğu
2. kol uzunluğu
3. kol uzunluğu
4. kol uzunluğu
5. kol uzunluğu

5 boom’lu, R ve Z tip
51.70m (169' 7")
47.70m (156' 6")
10.30m  (34' )
9.90m  (32' 6")
8.65m  (28' 5")
8.80m  (28' 10")
9.80m  (32' 2")
10.55m  (34' 7")

Boom

Ön X ayak, Arka ayak yana açılır tip
Ön ayaklar arası mesafe
Arka ayaklar arası mesafe

9.16m (30' )
12.18m (40' )

Ayak

16    17

5004504503504507005505001200500400

0

ALFA

FDRAD

FBF

FB1 FB2

FBGE

FB5 W_B2 W_B1

H120 H22H
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Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma Ölçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI



KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ A.Ş.

JXRZ 57 - 5. 18HP
Mo il Beton Pompası

m,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasitem,  oomlu, R e  a ılımlı, mm,  oomlu, R e  a ılımlı, m³/saat kapasite



Kapasite  rod tarafı
  piston tarafı
Basınç  rod tarafı
  piston tarafı
Beton silindir çapı
Beton silindir tipi
Beton silindir uzunluğu
S-valf boyutu
Ana hidrolik pompa

Hidrolik sistem basıncı
Beton teknesi yağlama sistemi
Piston yön değiştirme sistemi
Beton teknesi dolum kapasitesi
S-valf atma sayısı / dakikada
Beton basma kapasite kontrolü

177m³/sa (231.5yd³/h)
120m³/sa (157yd³/h)
87bar (1262psi)
130bar (1885psi)
230mm (9")
Sertleştirilmiş krom
2100mm (83")
8"x7"
2 adet Rexroth hidromatik
A20VL0190LRD
350bar (5075psi)
Otomatik (Lincoln Marka)
Hidrolik
800L (211G) kolay temizlenir tip
30
20(26)~158m³/sa (206yd³/h) 

Pompa
Boru ölçüsü (Metrik)
Dirsek
Kelepçe ölçüsü
Uç hortumu
Boom kontrol valfi
Oransal radyolu uzaktan kumanda
Kablolu uzaktan kumanda
Beton teknesinde vibratör
Su pompası

Su tankı kapasitesi
Kule dönüş tipi 

125mm (5")
Standart ölçü
140mm (5.5")
4m (13')
Oransal (HAWE marka)
Standart (HBC Marka)
Standart
Opsiyonel
Paslanmaz çelik
Hidrolik tahrikli
20bar (290psi) 120Lt/dakika
800L (211Gallon)
Redüktörlü (çift redüktör)

Genel

Sayısı, katlanma tipi ve açılımı
Dikey erişim
Yatay erişim
Boom açma  yüksekliği
1. kol uzunluğu
2. kol uzunluğu
3. kol uzunluğu
4. kol uzunluğu
5. kol uzunluğu

5 boom’lu, R ve Z tip
56.20m (184' 5")
51.20m (167' 12")
14.80m  (48' 7")
11.10m  (36' 5")
8.50m  (27' 11")
9.00m  (29' 6")
11.60m  (38' 06")
12.00m  (39' 5")

Boom

Ön X ayak, Arka ayak yana açılır tip
Ön ayaklar arası mesafe
Arka ayaklar arası mesafe

9.30m (30' 6")
12.50m (41' )

Ayak

18    19
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Boom Çalışma Diyagramı

Ayak Açma Ölçüleri

JUNJIN BETON POMPALARI



Koluman Otomotiv End. A.Ş.
Fabrika;
Şahin Mah., ait Polat Bulvarı,

o  3 6,   Blok,
Tarsus  MER İ
T. (0) 324 651 0020
F. (0) 324 651 4602

Ankara Şube  
Karacaoğlan Mahallesi, 
Ankara addesi, 

o. 207 209 
Gölbaşı  A KARA 
T. (0) 312 497 5500  
F. (0) 312 497 5541

İstanbul Şube  
akacık addesi, 

Ortadağ Mevki, o.33 
ancaktepe  Kartal 

İ TA B L 
T. (0) 216 311 8050  
F. (0) 216 311 229

Gaziantep Şube  
Otoyol Org. an. Çıkışı, 
Gaziantep ad. o.117 
Aktoprak  Şehitkamil
GA İA TEP
T. (0) 342 437 8500  
F. (0) 342 437 8400 

Mersin Şube  
enice Otoyol Çıkışı, 
enice  Tarsus

MER İ
T. (0) 324 651 4242 
F. (0) 324 651 4245 

Ankara Şube  
Ehlibeyt Mahallesi, 
Mevlana Bulvarı, 

o. 199 A 
Çankaya  A KARA 
T. (0) 312 583 7300  
F. (0) 312 473 7041 42

Koluman  Junjin bu özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


