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HAKKIMIZDA
Teknolojideki hızlı gelişimle birlikte, onu kullanmayı giderek öğrenen insanoğlunun ihtiyaçları 
artarken, makinalardan beklentileri de yükseliyor. İnsanlara daha iyi bir çevre sunma görevini 
üstlenen yerel yönetimler veya kurumların bu beklentileri karşılama konusunda işleri giderek 
zorlaşıyor. 

Witerna olarak en büyük tutkumuz; üretimini yaptığımız araç üstü ekipmanlarımızdan sağlanan 
faydayı maksimum seviyelere ulaştırarak, insanların yaşam kalitesi ve hayat standartlarını 
yükseltmektir. Bütün enerjimizi; her zaman daha kalitelisini, daha faydalasını, daha verimlisini 
üretmek için harcıyoruz. Yaklaşık on yıldır, sektörde bu bilinçle biriktirdiğimiz tecrübelerimiz, 
bugün Witerna markasıyla üretilen her bir aracın zemininde köklenmeye devam ediyor. 

TDI Mühendislik olarak başlayan araç üstü ekipman sektöründeki marka yolculuğumuza; 
bugün hala yurt içinde ve yurt dışında yollarda çalışan binlerce aracımızla, Witerna olarak devam 
ediyoruz. Witerna; söktöre kazandırdıklarıyla takip edilen, kaliteli üretim felsefesiyle güvenilen, 
ileri teknoloji kullanımıyla yenilikçi, alternatif bakış açısıyla çözümcü; genç, dinamik ve sıra dışı bir 
yönetim anlayışının, yeni ismidir. Witerna; % 100 yerli sermayesi, başarılarla dolu yılların birikimi, 
tamamı mühendislerden oluşan ortaklık yapısıyla Türk Makina Sanayisinin parlayan bir yıldızıdır.

Yeteneklerini ve bütün uzmanlığını araç üstü ekipman söktörüne aktaran Witerna; sektörün 
gelişmesi, araç üstü ekipmanların dünya normlarında üretilmesi için sürekli araştıyor, değişen 
teknolojiye yatırım yapıyor. Müşteri taleplerini dinliyor ve tecrübeleriyle harmanlayarak yeni 
fikirler üretiyor. Yaratıcı, sıra dışı bakış açısına sahip ve üretimin her aşamasında bilfiil mesai 
harcayan kurucu ortaklarıyla, sorunlara odaklanmak yerine, çözüme odaklı üretim politikası 
uyguluyor.

Witerna Kışla Mücadele Ekipmanları üretmektedir. Kar Küreme Bıçağı ve Tuz Serici üretimi yanı 
sıra, mühendislik bilgisi gerektirecek birçok özel projede de tecrübe ve bilgi birikimini siz değerli 
müşterileriyle paylaşmaktadır. 

TDI Mühendislik olarak başlayan araç üstü ekipman sektöründeki 
marka yolculuğumuza; bugün hala yurt içinde ve yurt dışında yollarda 

çalışan binlerce aracımızla, Witerna olarak devam ediyoruz.
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Kar yağışı ve buzlanma, karayollarında trafik seyri ve güvenlik bakımından önemli can ve mal 
kayıplarına neden olmaktadır. Modern çağın imkanlarına alışan insanımız için gerekli önemlerin 
alınmaması sebebiyle yaşanan bu sorunlar tahammül edilemez niteliktedir.

Devlet kurumları ve yerel yönetimler; vatandaşlarının rahat, güvenli ve huzurlu bir şekilde 
yolculuk etmeleri için kış aylarında, 7 gün 24 saat kış programı uygulamaları yürütmektedirler. 
Karla ve buzla mücadele çalışmaları; karın yolda birikmesini engellemek, biriken karı yoldan 
uzaklaştırmak, buzlanmayı ve kaymayı önleyici faaliyetlerden oluşmaktadır. Beklenen hizmetin 
hızı, kalitesi ve maliyetlerinin yüksekliği düşünüldüğünde, kışla mücadele profesyonelce 
planlanması ve uzman çözüm ortakları ile yola çıkılması gereken bir konudur.  

Witerna olarak birinci önceliğimiz, üretimini yapmış olduğumuz kışla mücadele ekipmanlarının 
fayda ve verimliliğinin maksimum seviyelere ulaşmasını sağlamaktır. Proje aşamasından 
ürün teslimatına kadar bütün üretim sürecimiz, bu bilinç üzerine kurulmuştur. İşe gitmek için 
yolda olan bir çalışan, hasta yetiştirmek için engel tanımayan ambülans şoförü ve saymakla 
bitiremeyeceğimiz, kışın yollarda olan milyonlarca insanımızın yolda güvenliğini ve rahatını 
önemsiyoruz. Ekipmanlarımızın her türlü zor koşulda çalışabilmesi, uzun seneler kullanılması 
ve milli kaynaklarımızın en verimli şekilde değerlendirilmesi için yoğun mesailer harcıyoruz. Bu 
sebeple daha kalitelisini, daha verimlisini, uzun ömürlüsünü üretmek için araştıyor, çözümler 
geliştiriyor ve mücadeleyi seven ruhumuzla üretiyoruz. 

Witerna Kışla Mücadele Ekipmanları; Tuz Sericiler ve Kar Küreme Bıçakları olmak üzere iki gruba 
ayrılmaktır. Araçların kullanım amaçlarına, yol koşullarına ve değişken taşıyıcı araçlara uygun 
olarak farklı tip ve kapasitede modelleri bulunmaktadır. 

Tuz sericiler ve kar küreme bıçakları; kış aylarında yol zemininde gerçekleşen buzlanmayı 
engellemek ve ortadan kaldırmak için kullanılmaktadır. Tuz serici ekipmanlar bu işlevi tuz, 
agrega ve solüsyon karışımını yola serperek yerine getirmektedir.  

Yol tuzlama araçlarının daha verimli çalışabilmesi için; buzlanmayı önleyici karışımın, yol üzerinde 
birim alana doğru şekilde dağıtılması gerekmektedir. Buzlanma önleyici maddeler karıştırılırken, 
yolun fiziki yapısı, hava sıcaklığı ve dağılım alanının genişliği iyi hesaplanmalıdır. Karışımın 
hazırlanması yanında verimliliği etkileyen önemli unsurlardan birisi de tuz serici aksamın, zor 
hava şartlarında ve uzun süreler çalışabilecek dayanıklılıkta ve kalitede olması gerekmektedir. 

Witerna Tuz Sericileri ve Kar Küreme Bıçakları; proje aşamasından, kullanım anına kadar 
bütün süreçlerde ileri bir mühendislik bilgisiyle kurgulanır ve en zor şartlarda test edilir. Araçlar 
operatörlerin rahatlıkla kullanabilecekleri, işlem esnasında verimliliği düşürmeden, en az 
karışımla etkin sonuçlar elde edebilecek ve hataya imkan vermeyecek şekilde programlanır. 
Çalışma ortamlarının zorluğu nedeniyle, arıza ihtimallerini azaltmak ve uzun süre kullanımı 
sağlamak için; yüksek kalitede hidrolik elemanlar ve yüksek dayanımda mekanik aksamlar 
kullanılarak üretilmektedir. 

Witerna Tuz Serciler ve Kar Küreme Bıçakları; her türlü çevre ve iklim şartlarında, her kapasiteden 
araç üzerine uygulanabilecek kombinasyonlarda, geniş bir yelpazede çözüm sağlar. Yapılan 
araştırmalarımız ve sektörel tecrübelerimiz doğrutusunda birçok koşul ve araç kombinasyonu 
için standardize edilen modellerimiz dışında; Witerna, geniş mühendislik bilgisi ve tecrübeleriyle 
farklı talepler doğrultusunda da projeye özel ürün temini imkanı sunmaktadır. 

KIŞLA MÜCADELE WİTERNA TUZ SERİCİLER ve KAR KÜREME BIÇAKLARI
Mücadeleyi Seven Ortağınız
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NEDEN WİTERNA ?

VERİMLİLİK GÜVENLİK
Daha Fazlası...Witerna

Witerna Kışla Mücadele Ekipmanları, rakipleri karşında her zaman 
beklentilerin üzerinde verimlilik sağlar. Yüksek mühendislik bilgisi ve 
uzun yılların deneyimi; Witerna Tuz Sericileri’ni, kışla zorlu mücadeleler 
veren kullanıcılarının vazgeçilmez yol arkadaşı haline getirir. Çünkü her 
araç üretimi öncesinde, nasıl daha kaliteli olabileceği, uzun ömürlü 
kullanım sağlayacağı, daha az serpme materyaliyle nasıl daha fazla buz 
çözeceği gibi; verimliğini artıracak, kaynak kullanımını en alt seviyelere 
indirecek bir dizi soruyla masaya yatırılır.

Witerna Tuz Sericiler; buzlanma önleyici karışımın homojen dağılımını 
sağlayan serpme tertibatı, yolun değişen sıcaklığını sürekli ölçen ve 
dağıtım miktarını anlık ayarlayabilen THERMOwit sitemi, yüksek kaliteli 
hidrolik ve mekanik aksamları, kullanıcı kolaylılığı sağlayan kontrol 
kutusu tasarımı gibi birçok konuda araç verimliliğini artırmak için 
kurgulanmıştır. 

Witerna mühendisleri tarafından geliştirilen “modüler tuz taşıma 
haznesi“ taşıyıcı aracın değiştirilmesi durumunda malzeme taşıma 
kapasitesinde kolayca artırım ve azaltım yapmaya imkan tanımaktadır. 
Ara ölçülerde tuz haznesi ekleme sayesinde, taşıyıcı araçların taşıma 
kapasitesi daha etkin olarak kullanılabilecektir.

Mücadelede Güvenilir...Witerna 
Kışla mücadele ekipmanları, iklim ve çalışma ortamları gereği yüksek 
güvenlik  riskleri taşırlar. Kardan kapanmış ya da donmuş bir yolda, diğer 
araçlar için tehlikeleri ilk olarak bu araçlar göğüslerler.

Araç ve yol güvenliği, Witerna mühendislerinin üzerinde titizlikle 
durduğu bir konudur. Trafikte seyir halindeki operatörler ve diğer yol 
kullanıcılarının can güvenliği, dünya normlarındaki güvenlik standartları 
yerine getirilerek sağlanır. 

Araç operatörlerinin can güvenliğini sağlamak için araç içinde ve aracın 
 kullanımında yaşanma ihtimali olan riskler minimize edilmiştir. 

Aracın kullanılacağı fiziki şartlar ve üzerine uygulanacak ekipmanlar, 
mühendis lik biliminin birçok disiplininden faydalanılarak değerlendirilir 
ve hassas hesap lamalara tabi tutulur. Güvenlik riskleri görülürse 
taşıyıcı araç ve ekipmanlar  üzerinde revizyonlar yapılır. 

Araçların her türlü hava şartlarında rahatlıkla fark edilmesini 
sağlayacak, bütün sinyalizasyon ve uyarıcılar dünya standartlarına 
uygun normlarda, donanımlara eklenir ve yol güvenliğini tehlikeye 
atacak riskler ortan kaldırılır.  
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ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Sınırsız Çözümler İçin...Witerna
Witerna yüksek mühendislik bilgisi ve uzun yıllardır biriktirdiği 
deneyimlerini geniş bir ürün yelpazesini kullanıcıların hizmetine 
sunmak için harmanlamıştır. Uzun yıllarca farklı çevre-iklim şartları 
ve her türden araç için geliştirdiği çözümleriyle zengin bir ürün 
çeşitliliğine sahiptir. Standart hale getirdiği tuz serici ürün gamında 
0,2 m3 ten 11 m3 e, 250 L’den 6.500 L ye kadar ve yine standardize 
ettiği kar küreme bıçaklarında 1,6 m den 4 m ye kadar farklı ölçü ve 
kapasitelerde çözümler sunmaktadır. 

Tecrübe ve bilginin senteziyle yenilikçi çözümler üretme kabiliyeti 
yüksek olan Witerna, gelen talepler doğrultusunda ürün gamı dışında 
da farklı ihtiyaçlar için de çözümler üretmektedir.

Her Zaman Sizinle...Witerna 
Witerna, kalite prensipleri gereği ürün satışı sonrasında hizmet çıtası 
yüksek bir markadır. Ürün satışı ile başlattığı dostluğu, kışla mücadele 
araçlarının kullanıldığı yıllar boyunca satış sonrasında da sürdürür. 
Müşteri şikayetleri ve memnuniyetleri düzenli olarak kayıt altına alınır, 
süreçte iyileştirmeler yapmak adına tekrar değerlendirilir ve gerekli 
iyileştirmeler yapılana kadar takip edilir.

Ürünlerin verimli kullanılması ve kullanım kolaylığı prensipleri gereği, 
ürün teslimatında araç operatörlerine gerekli eğitimleri uzman 
kadrolarınca verir. 

Witerna markalı ürünler kullanım ömürleri boyunca, büyük bir kurumsal 
gücün desteğini arkasına almıştır. Güler yüzlü servis personelimiz 
Türkiye’nin dört bir yanında tamir, bakım ve onarım hizmeti sunmaktadır. 
Satış sonrasında da ürünlerinin arkasında duran Witerna servis ve 
yedek parça temini konusunda hızlı ve kaliteli hizmet sunmaktadır. 

UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

KULLANIM KOLAYLIĞI

Bir Ömür...Witerna
Kalite, Witerna üretim mantığının vazgeçilmez bir parçasıdır. 
Yönetimden üretime kadar bütün organizasyon yapısına kaliteyi 
içselleştirmiş bir işletme politikasına sahiptir. 

Witerna kışla mücadele ekipmanlarının, üretiminde kullanılan bütün 
hidrolik, mekanik ve elektrik aksam birinci sınıf malzemeden temin 
edilmektedir. Ürünlerinin uzun seneler yollarda sorunsuz ve işler 
halde kullanımda kalması hedefiyle bütün malzemeler kaliteli çelikten 
üretilmekte olup, ürün kalitesini ve ömrünü azaltan hazır profiller 
imalatta kullanılmamaktadır. Yoğun yağış  ve ağır kış şartlarına 
maruz kalacak bu ürünler için boya kalitesi çok önemlidir. Witerna, 
kendi bünyesinde bulunan boyahanesinde makine gövdesini epoksi 
astar boya ile boyayıp, çift kat akrilik boya ile işlemi sonlandırırarak, 
ürünlerinin korozyona karşı dayanıklılığını artırır. 

Kullanıcı Dostu...Witerna 
Witerna Kışla Mücadele Ekipmanları; kullanım açısından basit bir 
tasarıma sahiptir. Araçların çalışma şartlarının zorluğu göz önünde 
bulundurularak operatörlere zaman kazandıracak, iş gücünü verimli 
kullanacak birçok avantaj sunmaktadır. Ekipmanların tasarımından 
teslimine kadar bütün süreçlerde kullanımı kolaylaştırmak, kullanım 
verimliliğini artırmak için çözümler üretilmektedir. 

Ekipmanlar üzerindeki kontrol kutusu tasarımları, her seviyeden 
teknik bilgiye sahip operatörün rahatlıkla kullanabileceği şekilde 
kurgulanmaktadır. Operatörlerin değişimleri düşünülerek kullanım 
eğitimi almamış personelin bile rahatlıkla kullanabilmesi planlanmıştır. 
Kontrol kutusu yazılımında farklı dil seçeneklerinin bulunması yine 
araçların kullanımı konusunda avantaj sağlamaktadır. 

Ergonomik yapısı sayesinde kışla mücadele ekipmanlarının, taşıyıcı araç 
üzerine kolay montaj ve demontajı sağlanır.  Üniversal olarak dizayn 
edilen ekipman şasesi her tipte dampere uyum avantajı sağlamaktadır. 
Ekipmanlar üzerindeki bütün hareketli parçaların civatalarla bağlanması 
montaj ve demontaj kabiliyetini artırmaktadır.     

Witerna Kışla Mücadele Ekipmanları minimal bir tasarım mantığı 
üzerine inşaa edilmektedir. Basit, bir o kadar da verimli kullanılabilen 
ekipmanlar;  zamandan, iş gücünden ve birçok maliyetten tasarruf 
sağlamaktadır. 

NEDEN WİTERNA ?



TUZ SERİCİLER
ÜRÜNLER

KAR KÜREME BIÇAKLARI
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TUZ HAZNESİ
Yola serpilecek materyalin konulduğu tuz haznesi 
“modüler“ olarak tasarlanmıştır. Modüler yapı, taşıyıcı aracın 
değiştirilmesi durumlarında, kapasite artırma va azaltma 
olanağı sağlamaktadır. Tuz haznesi isteğe bağlı olarak 
paslanmaz ( AISI 304) ya da siyah sacdan (ST 52-3) imal 
edilebilmektedir. 

Korozyona karşı koruma için, epoksi astar üzerine 2 kat 
akrilik boya ile boyanmaktadır.

KONVEYOR TERTİBATI
0,5m³ ila 2 m³ arasındaki kapasiteli ürünlerde helezon taşıma 
sistemi, 2m³ üzerindeki kapasiteli ürünlerde zincir palet 
sistemi kullanılmaktadır. Otomatik serpme işleminde; m²’ye 
uygulanacak tuz miktarı, kabin içerisinden araç hızından 
bağımsız olarak kumanda edilebilmektedir.

KONTROL KUTUSU 
(KUMANDA SİSTEMİ)
Aracın şoför kabini içerisine yerleştirilen kumanda sistemi, 
tuz  sericiyle kesintisiz ve hızlı iletişim sağlamaktadır. 
Kullanıcı kolaylığı  göz önünde bulundurularak tasarlanan 
menü yapısıyla,  operatörün rahatlıkla anlayabileceği ve 
kullanabileceği bir  formatta düzenlenmiştir. Serpilecek 
karışım, kabin içerisinden araç hızından bağımsız olarak 
kumanda edilebilmektedir.

SERPME TERTİBATI
Tuz-Agrega Serpme Tertibatı: Serpme tablası opsiyonel 
olarak paslanmaz çelik veya poliüretan malzemeden 
üretilebilmektedir. Kabin kontrol sistemi sayesinde karışım; 
1-12 m arasında sağ, sol veya orta merkeze otomatik olarak 
homojen serpme sağlamaktadır. 

BARA SİSTEMİ (Solüsyon Serpme Tertibatı): Tuz sericinin 
arka kısmında Bara Sistemi (Solüsyon Serpme Tertibatı) 
bulunmaktadır. Kabin kontrol sistemi sayesinde karışım; 
istenilen genişlikte, sağ, sol veya orta merkeze araç hızından 
bağımsız ve m²’ye uygulanacak solüsyon miktarı sabit 
kalacak şekilde homojen olarak uygulanabilmektedir.

THERMOwit - INFRARED SİSTEMİ 
(Zemin Sıcaklığına Bağımlı Serpme Sistemi)

Uygulama yapılacak zemin sıcaklığını belirli aralıklarla 
ölçen ThermoWit-Infrared Sıcaklık Ölçüm Sistemi,  daha 

önceden oluşturulmuş veri tabanı datalarına ve anlık olarak 
yaptığı sıcaklık ölçümlerine göre karışım miktarını otomatik 
olarak ayarlamaktadır Karışımın verimli olarak kullanılması, 

ekonomi  sağlanması ve ani düşen yol sıcaklıklarında anlık 
değişimle yol  güvenliğini sürekli aynı standartta tutması 

açısından avantajlar  sağlar.

TRAFİK SİNYALİZASYON ve AYDINLATMA 
Taşıyıcı aracın, uygulama sırasında yol güvenliğini 
sağlamak ve genel trafik seyrini korumak için gerekli bütün 
sinyalizasyon sistemi standart donanımda bulunmaktadır.
Farklı ülkelerin trafik mevzuatlarına uygun farklı renk 
alternatifleri uygulanabilmektedir. Zor hava şartlarında 
aracın görülebilmesi ve çevresinin aydınlatılabilmesi için 
birinci sınıf malzemeler kullanılmaktadır.  

YAKINDAN BAKALIM
HİDROLİK TAHRİK SİSTEMİ 
Tuz serpme makinasının ihtiyaç duyduğu hidrolik güç 3 farklı 
şekilde sağlanmaktadır.

• Yardımcı Dizel Motor 

• Motor PTO

• Araç Hidrolik Sistemi 

GPS/GPRS TAKİP SİSTEMİ
İzlenebilir çalışma takip sistemi; araçın anlık takip 
edilebilmesine,  mevcut konumunun kontrol edilebilmesine, 
uygulama alanına  ulaşma süresini merkeze iletme 
avantajları  sağlamaktadır.

PARK KONUMU 
Bütün tuz serici modellerinde, uygulanacağı taşıyıcı araç ile 
 uyumlu, güvenli yükleme, indirme ve park konumu sağlayan  
taşıyıcı sistem mevcuttur. Yükleme ve indirme işlemleri 
 sırasında güvenlik yanısıra kolay montaj imkanı sağlayan bu 
sistem  zaman tasarrufu sağlamaktadır.

NEMLİ TUZ TERTİBATI 
(Ön Islatma Sistemi)
Tuz serici yan ve arkasına yerleştirilmiş  değişken ve 
eklenebilir kapasitelerdeki polietilen tankların içine 
ikmal edilen solüsyon sayesinde, serpilen kuru tuzun 
nemlendirilerek özellikle rüzgarlı havalarda atıldığı noktaya 
yapışmasını ve buz önleyici çalışmaların vermliliğini artırır. 



14 www.witerna.com 15

0 - 8 m

0 - 8 m

0-12 m

0-12 m

0-12 m

SALT TERNA

X SMALL SMALL MEDIUM LARGE X LARGE

Tuz Haznesi Kapasitesi 0,2 - 0,5 m3 0,5 - 2 m3 3 - 6 m3 7 - 8 m3 8 - 11 m3

Solüsyon Kapasitesi 500 L 500-1000L 1500 L+2000 L 2500 L+2000 L 2500 L+2000 L

Serpme Genişliği 0-8 m 0-12 m

Dozaj
Tuz 5-40 gr/m²                                                                                      

Tuz & Agrega Karışımı 30-240 gr/m²

Taşıyıcı Araç Türü

Kamyonet Kamyonet Kamyonet Kamyon Kamyon

Pick up Traktör Kamyon   

Traktör  Traktör   

Taşıyıcı Araç Azami Yüklü Ağırlığı (AYA) 5-7 ton 18 ton 25 ton ve üzeri 25 ton ve üzeri

Salt-Terna Tuz Serici, haznesi içinde taşıdığı tuz–agrega ve solüsyon karışımını 
yola serpmek suretiyle, kışın yollarda meydana gelen buzlanma olaylarının 
önlenmesini sağlamaktadır.  Yol tuzlama araçlarının yeterli etkiyi yaratabilmesi 
için buzlanma önleyici maddelerin yol ve hava şartlarına bağlı olarak birim alana 
istenilen yoğunlukta ve genişlikte serpilmesi büyük bir önem arz etmektedir.  
Salt-Terna Tuz Sericiler; en zorlu iklim ve yol şartlarında bile etkin çalışabilmesi 
için, yüksek kalitede hidrolik elemanlar kullanılarak hazırlanmış bir hidrolik 
devreye, bu devreyi kontrol eden bir elektronik kontrol ünitesine ve yeterli 
dayanımda mekanik yapıya sahiptir.

Salt-Terna Tuz Sericilerin haznesi talebe bağlı olarak AISI 304 Paslanmaz Çelik 
ya da St.52-3 Yüksek Dayanımlı Karbon Çelikten imal edilebilmektedir. 

Her tip dampere standart olarak uygulanabilen Salt-Terna Tuz Sericiler; modüler  
tuz taşıma haznesi sayesinde, taşıyıcı aracın değişmesi durumunda, taşıyıcı 
aracın kapasitesine bağlı olarak istenildiği kadar artırılıp azaltılabilir. Bu sayede 
ara ölçülerde tuz haznesi oluşturulabildiği gibi, taşıyıcı aracın taşıma kapasitesi 
de daha etkin kullanılabilmektedir.

MODELLER
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MIX-TERNA

MIX-TERNA

MIX-TERNA

0-12 m

0-12 m

3,5 m 3,5 m

10,5 m

3,5 m

10 m

10 m

10 m

10 m

6 m

6 m 6 m

1 2

43
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Mix Terna Kombine Solüsyon Spreyleme ve Tuz Serpme Ekipmanı, su geçirmez 
Polietilen tanklarının içindeki solüsyonu, aracın arkasında konumlandırılan 
spreyleme sistemindeki nozullar aracılığıyla ve haznesindeki tuzu serpme 
tablası aracılığıyla yola serperek kışın yollarda buzlanmanın önlenmesi amacıyla 
kullanılmaktadır. 

Mix Terna, trafik, hava, çevre ve yol koşullarına bağlı olarak Karla optimum 
mücadeleyi sağlayacak her türlü buzlanma önleyici materyalin yola homojen 
şekilde atılmasına imkan verir. Değişen şartlara göre operatöre ister serpme 
tablası aracılığıyla sadece kuru ya da nemli tuz;  spreyleme nozulları aracılığıyla 
da sadece solüsyon atma imkani sağlamaktadır. 

Mix Terna, sağ, sol ve orta merkezli olmak üzere 3.5 ila 10.5 metre arasında 
ayarlanabilir, 3 pozisyonlu spreyleme sağlamaktadır. 

Aracın arkasındaki spreyleme nozulları aracılığıyla yola atılan solüsyon, aynı 
zamanda aracın geçtiği yol üzerindeki sisi de azaltmaya yardımcı olmaktadır. 

Mix Terna, kışın karla mücadelede kullanılan tuz miktarını düşürdüğünden çevreyi 
korumayı amaçlamanın yanında tuz kullanım maliyetlerini de düşürmektedir. 

Mix Ternanın Serpme yoğunluğu, 60 km/saat hızda 70 gr/m2’ ye kadar veya 80 
km/saat hızda 40 gr/m2’ ye kadar çıkabilmektedir. 

Mix Terna  solüsyon tankları yüksek dayanımlı polietilen malzemeden imal 
edilirken, tuz haznesi talebe bağlı olarak AISI 304 Paslanmaz Çelik ya da 
St.52-3 Yüksek Dayanımlı Karbon Çelikten imal edilebilmektedir. 

Her tip dampere standart olarak uygulanabilen Mix Ternanın hem standart 
ve bağımsız polietilen solüsyon tankları hem de tuz haznesi kapasitesi, 
Modülerliği sayesinde,  taşıyıcı aracın değişmesi durumunda, taşıyıcı aracın 
kapasitesine bağlı olarak istenildiği kadar artırılıp azaltılabilir. Bu sayede ara 
ölçülü kapasiteler oluşturulabildiği gibi, taşıyıcı aracın taşıma kapasitesi de daha 
etkin kullanılabilmektedir.

MODELLER

BARA SİSTEMİ (Solüsyon Serpme Sistemi)MIX-TERNA

MEDIUM LARGE

Tuz Haznesi Kapasitesi 4 - 6 m3 6 - 11 m3

Solüsyon Kapasitesi 1500 - 5500 L arasında 2500- 6500 L

Serpme Genişliği
Tuz 0 - 12 m

Solüsyon 3,5 - 10,5 m

Dozaj

Tuz 5-40 gr/m2

Tuz & Agrega Karışımı 30-240 gr/m²

Solüsyon 70 gr/m² (60 km/h) - 40 gr/m² (80 km/h)

Taşıyıcı Araç Türü Kamyon Kamyon

Taşıyıcı Araç Azami Yüklü Ağırlığı (AYA) 18 - 25 ton 25 ton ve üzeri
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BIÇAK GÖVDESİ
Kar Küreme Bıçağı gövdesi, eğilmelere karşı St 52 kalitesinde 
çelikten, gövde kaplaması polietilen malzemeden imal 
edilmektedir.

HARDOX / POLİÜRETAN SIYIRICI UÇ
Kar Küreme Bıçağı Sıyırıcı Uçları sürtünmeye ve çarpmaya 
dayanıklı kullanım alanına uygun Hardox ya da Poliüretan 
malzemeden imal edilmektedir. Sökme takma işlemi civata 
ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

ÖN ASKI PLEYTİ
Kar küreme bıçağının, çeşitli araçların önüne monte 
edilebilmesini sağlayan DIN 76060 standardına uygun 
formda imal edilen ön askı pleyti mevcuttur.

TRAFİK SİNYALİZASYON ve AYDINLATMA 
Aracın çalışma esnasında görülebilmesi ve etrafını 
aydınlatmasını sağlar.  

ENGEL ATLAMA YAY MEKANİZMASI 
Kar küreme bıçağının; yol yüzeyindeki bir engele çarpması 
durumunda, engeli aşıp tekrar çalışma konumuna 
gelmesini sağlayacak ileri ya da geri yönde engel atlama/tilt 
mekanizması mevcuttur.

AYARLANABİLİR SİPERLİK 
Aracın maksimum hızda çalışması durumunda dahi kürenen 
karın aracın ön camına gelmesini engelleyen ayarlanabilir 
tipte siperlik mevcuttur.

YAKINDAN BAKALIM
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PLOW-TERNA

PLOW-TERNA

PLOW-TERNA

PLOW-TERNA

PLOW-TERNA

Markasıdır

MODELLER

PLOW-TERNA

 SMALL MEDIUM LARGE V TYPE

Bıçak Genişliği 1,6 - 1,8 - 2 - 2,2 m 2 - 2,2  ve 2,4 m  2,7 - 3 - 3,2 - 3,3 - 3,6 m  

Taşıyıcı Araç Türü

Kamyonet Kamyonet Kamyonet Kamyon

Pick up Pick up Kamyon Traktör

Traktör Traktör Traktör İş Makinası

  İş Makinası  

Taşıyıcı Araç Azami Yüklü Ağırlığı (AYA) max.10 ton max.18 ton 18 ton ve üzeri

Kar Bıçağı, Devlet ve İl Yolları ile otoyollarda, ağır kar ve buz mücadelesi 
şartlarında; çeşitli taşıyıcı araçlara takılarak, 500 mm. kalınlığa kadar taze ve 
sıkışmış karı  temizlemek için kullanılan üründür. 

Plow-Terna,  yol ve çalışma şartları nedeni ile maruz kalacağı darbe ve yükleri 
karşılayabilecek dayanımda üretilmektedir. Bıçak gövdesi eğilmelere karşı 
uygun şekilde tasarlanmış ve desteklenmiştir. 

Plow-Terna, çalışması esnasında bıçağın yol yüzeyindeki bir engele çarpması 
durumunda, engeli aşıp tekrar çalışma konumuna gelecek, engel atlama 
sistemine sahiptir.

Plow-Terna üzerindeki  bağlantı pleyti  DIN 76060 veya muadili uluslararası 
normlara uygun boyut ve özellikte imal edilmektedir. 

Plow-Terna’da, uygun kumanda sistemi ile aşağıdaki işlevler yapılabilmektedir: 

• Kaldırma konumu

• İndirme ve yere bastırma konumu

• Sağ ve sol yöne açılı dönüş 

• Yüzme konumu

Plow-terna’nın, yüzme konumundayken yere olan baskısını azaltmak/
dengelemek için var olan otomatik hafifletme (yük alma) sistemi, istenildiğinde 
kumanda kutusu aracılığıyla devreye alınabilmekte ve bu sayede sistem kar 
bıçağının ağırlığının bir kısmını üzerine almaktadır.
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KONTROL PANELLERİ

WSDM-102 
Harici Motorlu Salt Terna Dijital Kontrol Paneli

WP – 100 
Her türlü tahrik sistemine göre dizayn edilmiş Plow Terna 
Analog Kontrol Paneli

WSB-100 
Salt Terna Analog Kontrol Paneli 

WSPB-100 
Salt Terna ve Plow Terna Analog Kontrol Paneli

WS-101  
Mix Terna Dijital Kontrol Paneli

WS-100 
Salt Terna Dijital Kontrol Paneli



Markasıdır

ASO 1.OSB Tataristan Cad. No: 5 Sincan Ankara Türkiye
T +90 312 385 52 62 • F +90 312 385 52 64
info@witerna.com

www.witerna.com

Kışla Mücadele Ekipmanları


