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CENAZE YIKAMA VE MORG ARACI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 1. KARASÖR : Ekipman karasörlerimiz eski tip sac kasalara oranla daha estetik 

kaliteli ve sağlamdır. Bunun içinde soğuk hava oda paneli kullanılmaktadır. Bu panel 
malzemesinin en artı özelliği aliminyum galvaniz karışımlı saç malzemeden imal 
edilmiş olmasıdır. Ve 4 santim kalınlığında olup ortası sıkıştırılmış poli üretan 
köpüklüdür. Bu özel köpük malzeme sıcak ve soğuk geçirmeme özelliğinin yanı sıra 
su emmeme yanmama ve koku yapmama özellikleri sunmaktadır. Ve sacların fabrika 
çıkışından pivisi boyalı olması kaliteli ve uzun yıllar boya ihtiyacı istememesidir. 
Panel saçlarımızın kalınlığı 1 mm olup iç ve dış aynı kalınlıktadır. 

 2. ŞASE : Şase uzunluğumuz 4/40 olup şase U demirleri 8/5 lik udan imal 

edilmektedir. Şase üst ızgara profilleri 40/60 profillerden döşenmektedir. Şase araca 
sıktırma filikalarla sa ve sol 3 er adet olmak üzere bağlanacaktır. cenaze aracı tek çift 
olarak imal edilecek. 

 3. EBATLER : Arac uzunlugu 4.60 cmyükseklik 2 mt genişlik dıştan dışa 2.10cm 

duvar kalınlığı 4cm olacak. 

 4. KARASÖR: Karasör U sacları 1/5 mm galvanizli paslanmaz sac malzemeden 

imal edilmektedir.Bu saclar panel malzemeyi sıkıca kavrayacak şekilde imal edilir ve 
üzerlerinden vidalarla kaymaya karşı bağlanır. 

 5. TABAN SACI: Tabana kullanılan taban sacı aliminyum baklava desenli 2/1 

kalınlığında sac kullanılmaktadır. Aliminyum sacın altına 4mm kalınlığında suya 
dayanıklı malzeme ile destek verilir. 

 6. MORK : Mork kasa ölçülerimiz uzun. 205 cm, gen. 80 yük. 90 dır. Mork karasör 

malzememiz tamamen panel malzemesinden yapılmaktadır. 

7. MORK TAŞI :  Mork taşımız ve lavabo dolap üstü tezgahımız doğal mermerden 

imal edilip estetik sağlam ve kullanışlıdır.yıkama taşının üzerinde 4 adet pis su akışı 
için delikler olacak ve pis su hortumlar yardımıyla tanka aktarılacak 

 8. SOĞUTMA SİSTEMİ :  Mork sistemi 220 volt elektirkle çalışıp üzerindeki ¼ 

lük motor kullanılmaktadır. Motorlarımız 1 yıl garantilidir. Soğutma petekleri 150 lik 
olup morkun içini  2 dereceye kadar düşürmektedir.Ayrıca mork isteğe baglı olarak  2 
kişilik dizayn edilebilir. Mork icerisine cenazelerin rahat konulabilmesi için galvaniz 
sactan tavalar mevcut olacak. 

 9. DOLAP : Diğer örneklerine göre ( eski tip kasalara ) ön dolabın kasa içine 

alınması su tesisatının soğuktan donmasını önlerken kullanım alarak rahat olarak ve 
kullanışlıdır. 



 10. BOYA VE YAZI  Ekipmanlarımız şasesi siyaha boyanırken kasamızın sadece 

kenar uları istenilen renge göre boyanmaktadır. Panellerimiz orijinal olarak fabrika 
çıkışlı pivisi beyaz boyalıdır ekipmanın her iki yanına belediye veya köy ibaresi 
yazılacaktır. 

 11. ELEK. SİSTEMİ Ekipmanlarımız tesisatı 220 volt elektrikle çalışmaktadır. 

Bütün elektirik sistemi sigorta konularak herhangi elektirik arızasında sigortadan 
devre dışı kalması sağlanmıştır.Elektirik ana kablosu antiguron toprak hatlıdır.Diğer 
kablolar sisteme yeterli şekilde olacaktır. 

12.HAVALANDIRMA : Ekipmanımızın içerisinde 1 adet havalandırma için 

aspiratör bulunmaktadır. Ve 1 adet pencere bulunmaktadır. Bu sayede içeride 
oluşabilecek koku ve buhar tahliye edilmiş olacak 

 13.ŞOFBEN Şofbenimiz L.P.G li ve elektrikli olup  şofbenlerimiz 2 yıl garantilidir. 

 14.SU TESİSATI Ekipmanın su tesisatı şebekeden elektrik olmadığı zaman direk 

çalışabilecek konumda monte edilecek ve temiz su için 150 lit. Paslanmaz galvanizli 
su deposu kullanılacaktır. Aynı şekilde aracın alt kısmına 150 lit. Pis su deposu 
takılacak ve tesisat suyu burada toplanacaktır. 

 15. HİDROFOR Su tesisatında kullandığımız hidrofor 220 volt elektrikle çalışıp 

tesisata gerekli basınçla suyu vermektedir ve hidroforlarımız 2 yıl garantilidir.Baymak 
marka 

 16. AKSESUAR Ahşap 1 adet mobilya malzeme dolabı . 1 adet plastik perde 1 

adet ayna takımı. 1 adet sıvı sabunluk  25 mt. Antigıron Elektrik ara kablosu ücretsiz 
verilecektir. 

17. GARANTİ Üretici firma ekipmanını teslim veya muayene günü itibariyle imalat 

montaj ve işcilik hatalarına karşı 1 yıl garanti altına almıştır. 

18. TESLİMAT : Verilen fiyat anahtar teslimi olup nakliyesi alıcıya aittir . araçlarımız 
işyeri teslimidir. 

 
 
 


