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Noi, industria RN, suntem o companie producătoare 

și furnizoră situată în România și având facilități în 

orașele Istanbul și Mersin din Turcia. Ne desfășurăm 

activitățile ca industria RN de peste 20 de ani de 

experiență. Susținem clienții noștri rapid și din toată 

inima de la primirea comenzilor noi, livrarea mărfurilor 

către serviciile post-vânzare. Industria RN este 

producător de toate tipurile de suprastructuri, oferind 

soluții inovatoare pentru a răspunde provocărilor 

clienților. Cu propriul nostru sistem de urmărire: 

primirea de servicii speciale comenzi, procese de 

producție, livrări de produse și servicii post-vânzare, 

depunem eforturile noastre pentru a satisface 

cerințele fiecărui client și pentru a sprijini afacerea 

dvs. să meargă fără probleme. Întărind coordonarea 

departamentelor și secțiunilor noastre, fiecare 

îmbunătățire posibilă oferă soluții adecvate și este 

implementată pentru toți clienții pentru a-și menține 

siguranța comenzilor și în plină desfășurare. De la 

înființare, am dezvoltat și produs diferite vehicule ale 

Serviciilor Medicale de Urgență (SMU), cum ar fi precum 

Ambulanța, Teatrul de operații mobile, Laboratorul 

mobil și echipamente speciale, cum ar fi camioanele 

mobile bancare, camioanele difuzate în direct, Stația 

mobilă de poliție, (VCCM) Vehiculul de comandă și 

control mobil, autobuzele speciale, autobuzele de 

pasageri, vehiculele cu handicap și, de asemenea, 

oferind soluții flexibile pentru municipalități, cum ar 

fi ca camioane de stingere a incendiilor, vehicule de 

căutare și salvare, vehicule de colectare a gunoiului 

și de transport. Pentru a furniza produse de calitate, 

participăm la faza de planificare a clientului și apoi 

realizăm proiectarea, fabricarea, inspecția și service-ul 

după vânzare. Industria RN este, de asemenea, furnizor 

principal de mai multe tipuri de remorci, transportoare 

de containere, echipamente pentru construcții și, de 

asemenea, măturătoare de stradă, cu o gamă largă 

de produse. produse eficiente și ecologice la costuri 

competitive. 

Süleyman SAKA Fondator / Director General
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Oferim clienților noștri soluții complete și personalizate de producție și inginerie pentru 
vehicule publice, cum ar fi vehicule de stingere a incendiilor vehicule de poliție servicii 
municipale din sectorul de apărare.

RN PUBLIC

02

• Camioane de stingere a incendiilor
• Căutare &Vehicule de salvare
• Colectarea gunoiului și Vehicule de transport
• Transportul deșeurilor și telecabine
• Platforme hidraulice de ridicare
• Autobetonieră
• Camioane combinate cu vid și canal
• Basculante & Remorci basculante
• Măturători de stradă
• Camioane de întreținere de iarnă
• Macara și mașină de spălat
• Semiremorcă cu transfer de deșeuri
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Având o experiență intensivă și sofisticată în camioane de stingere 
a incendiilor de peste 20 de ani, în diferite tipuri suntem încântați să 
oferim clienților noștri o gamă largă de soluții personalizate.

În funcție de tipul de caroserie și caracteristici, avem o posibilitate 
foarte eficientă din punct de vedere al costurilor pentru clienții 
noștri, cum ar fi montarea suprastructurii la destinația finală. 

Prin intermediul partenerilor noștri locali, oferim întotdeauna 
revizuiri periodice la timp ale suprastructurilor noastre, precum 
și acțiuni prompte în cazul revendicărilor de garanție. Producem 
camioanele noastre de stingere a incendiilor conform standardelor 
de certificare; 

EN ISO 9001:2015 

EN 1846-1:2011

EN ISO12100:2010 

EN 1846-2:2009+A1:2013

EN ISO 12857:2008 

EN 1846-3:2013

EN ISO 14210:2015 

EN 349:1993+A1:2008

EN ISO 13850:2015 

EN 60204-1:2006+AC2010

EN 1846-1-2- 3 

• Vehicule de stingere a incendiilor 

• Camioane de pompieri înguste 

• Camioane de pompieri cu scară portabilă 

• Camioane de incendiu cu scară hidraulică 

• Camioane de pompieri echipate special 

• Camioane de pompieri pe scară arială 

• Camioane de pompieri pentru teren

Camioane de stingere 
a incendiilor
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De-a lungul deceniilor avem experiența de a produce suprastructuri 
de salvare pentru incendii, accidente de circulație, cutremure, 
dezastre și intervenții rapide de materiale periculoase. 

Caracteristici și avantaje: 

• Structura cadrului din aluminiu rezistent la coroziune cu intermitent 
din aluminiu extrem de stabil și durabil 

• Mobilitate excelentă pe orice teren 

• Soluții speciale pentru ajutor rapid în timpul operațiunilor în caz de 
dezastru 

• Conceptul special de vehicul pentru cerințe speciale 

• Fiabilitate în funcționare 

• Construcție ușoară

• Soluții individuale 

• Concepte sofisticate de încărcare

Căutare &Vehicule
de salvare
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Având peste 20 de ani de experiență în producția de Compactoare 
de gunoi, vehiculele noastre oferă performanțe fiabile, întreținere 
redusă și caracteristici inovatoare pentru fiecare țară. Modificăm 
și adaptăm proiectele noastre pentru a se potrivi condițiilor și 
nevoilor țării dvs. Oferim o gamă mai largă de volume de caroserie 
și o multitudine de dispozitive de ridicat pentru a oferi soluții 
personalizate pentru fiecare aplicație. Colectorii noștri de gunoi pot 
fi exportați ca unități demolabile și pot fi montați în țara dvs. pe șasiul 
pe care îl aveți deja. Prin intermediul partenerilor noștri locali oferim 
întotdeauna revizuiri periodice la timp ale suprastructurilor noastre, 
precum și acțiuni prompte în cazul revendicărilor de garanție. 

Producem suprastructurile noastre de compactoare de gunoi cu 
standardele EN 1501-1 + A1 2015, certificare EN ISO 9001: 2015. 

• Vehicule de colectare a deșeurilor pentru încărcătorul din spate 

• Vehicule de colectare a deșeurilor pentru încărcătorul din spate 
pentru containere subterane 

• Remorci de transfer de deșeuri 

• Mini basculante 

• Maxi basculante 

• Salt încărcătoare

Colectarea gunoiului și  
Vehicule de transport
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Folosit pentru transferul deșeurilor care au fost colectate din interiorul 
orașelor și depozitate în stații intermediare în zone de depozitare 
a deșeurilor solide pe distanțe lungi. Semiremorca de 52 m3 poate 
conține și transfera volumul echivalent de 7-12 camioane încărcate de 
deșeuri.

Semi-remorca de transfer a deșeurilor are avantaje precum scurtarea 
distanței parcurse, economisirea timpului și diminuarea costurilor 
pieselor de schimb, prevenirea scurgerii de apă uzată, numărul mai mic 
de camioane de deșeuri în trafic și reducerea poluării vizuale.

INFORMAȚII TEHNICE

• Sistem de autocompresie

• Suspensie pneumatică

• Material Hardox-Domex care este rezistent și durabil împotriva apelor 
reziduale

• Telecomandă fără fir

• Rezervor de apă uzată Inox (Cr - Ni)

• Producție la lungimile necesare 10mt, 12-50, 13-60mt

• ABS, sisteme de rupere EBS

Semiremorcă cu 
transfer
de deșeuri
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Macara și spălare mobilă pentru containerul de deșeuri subteran

Vehicul rapid de colectare a containerelor de gunoi supraterane cu o 
echipă de o persoană în zonele urbane cu trafic intens 

INFORMAȚII TEHNICE 

Capacitate de ridicare: 2,5 Tone Valoare de creștere: 4 metri Unghi 
de rotație: 0-90-180 ± 10% Volum de depozitare: 10-15 tone Timp de 
procesare: 1 min 20 secunde Distanță de extindere: 3,5 metri

Macara și mașină
de spălat
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Volum carcasă Hooklift: 5 m3 - 25 m3 Sistem de blocare a 
containerului care asigură securitatea căruciorului în caz 
de transport Bariere laterale sigure Sistem de securitate al 
mișcării telescopice a brațului

Transportul 
deșeurilor
și telecabine
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Platformele noastre hidraulice sunt proiectate pe diverse 
șasiuri pentru performanță și fiabilitate maximă. Aceste 
produse fiabile, durabile și de înaltă tehnologie îndeplinesc 
toate cerințele standardului EN 1777. Materialele, 
componentele și designul de înaltă calitate fac ca 
platforma telescopică să fie eficientă și sigură în lucru în 
aerian, iar conceptul perfect de stabilitate garantează o 
operare sigură în orice moment și în toate pozițiile. 

Platformele noastre hidraulice oferă cel mai înalt nivel de 
siguranță și fiabilitate. Echipate cu cel mai modern sistem 
de control, o cușcă spațioasă cu mai multe puncte de 
intrare, echipamentele noastre flexibile sunt pregătite 
pentru orice misiune de zi cu zi. Satisfacem nevoile tuturor 
activităților profesionale la un nivel maxim de siguranță. De 
la întreținerea electrică la tăierea la nivel înalt, platformele 
noastre aeriene oferă atât o distanță excelentă, cât și o 
flexibilitate excelentă. 

• Platforme articulate 

• Platforme telescopice

Platforme  
hidraulice  
de ridicare
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Autobetonieră

Autobetonierele sunt fabricate atât ca sisteme uscate, cât și ude, sub 
capacitatea definită. În echipament, există o cameră de descărcare 
manuală care funcționează sub sistemele mecanice. Astfel, aplicația 
de descărcare poate fi făcută pe pontul dorit. Mișcarea tamburului 
funcționează mecanic cu sisteme cu role mono. 

Capacități ale mixerului: 8m³ / 9m³ / 10m³ / 12m³ remorcă 

Capacități mixer: 12m³ / 14m³ / 16 m³. 

Puteți găsi Specificații tehnice ale mixerului de 12 m³ Mai jos: TAMBUR 
DE AMESTECARE: 4 mm S 500/4 mm 30 mm B5 CAPACITATE 
NOMINALĂ: 19600 CAPACITATE GEOMETRICĂ: 19.600 CAPACITATE DE 
UMPLERE: 64% LĂȚIME DE ÎNCĂRCARE: 2.350mm ÎNĂLȚIME: 2.750 
mm PESĂ: 4.600 kg POMPĂ: HİDROSİLA / EATON / REXROTH MOTOR 
HIDRAULIC: HYDROSILA / EATON / REXROTH răcitor: AKG 24V (18lt) 
POMPĂ DE APĂ: RPM / 500 Cu derivație din amestec reductor Helix: 
4 mm 30 Mn B5 SISTEM DE CONTROL: Blocul de control al mixerului 
poate fi reglat între 0,15 min jgheaburi suplimentare: jgheab de plastic 
de 5 mm”
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“Sistemul nostru combinat (Golirea ceaspitului cu curatator de jet ) 
asigură curățarea în vid a rezervoarelor septice și a canalizărilor în 
timp ce spălați și curățați conductele de canalizare cu un jet de apă 
de înaltă presiune. Aceste vehicule asigură curățarea și întreținerea 
rapidă, eficientă și economică a rețelei de canalizare a orașului sau 
oriunde este necesară. Condiții igienice maxime sunt, de asemenea, 
furnizate în timpul lucrului în zonele locuite. Aceste vehicule combinate 
sunt construite în dublu scop: curățarea apei de canalizare cu pompă 
de înaltă presiune și pompă de vid pentru colectarea noroiului. Aceste 
funcții pot fi realizate simultan împreună sau individual. Gama noastră 
largă de pompe de vid și pompele de înaltă presiune le permit clienților 
noștri să o aleagă pe cea care se potrivește cel mai bine cerințelor lor 
specifice de lucru și vehiculului. 

• Vehicule de canalizare și curățare a canalelor combinate. Vehicule de 
canalizare și curățare a canalelor combinate cu sistem de reciclare. 

• Vehicule de curățare a canalelor -Kuka 

•Golirea ceaspitului”

Camioane 
combinate  
cu vid și canal
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Basculantă are capacitatea de a fabrica atât remorci basculante cu 
nisip și piatră, fie basculante de tip normal, fie cu jumătate de țeavă (u), 
cu opțiune de porți hidraulice, corpurile basculante pot fi fabricate din 
oțel normal (st-37, st-52) sau Hardox material. Toate corpurile și porțile 
sunt susținute cu profiluri verticale de tip „u” din oțel, având în vedere 
capacitatea. Ușile laterale pot fi produse fie fixe, fie mobile. Poarta din 
spate este atașată din partea superioară și are tip de blocare automată 
și / sau cu hayon hidraulic. Este susținut de profiluri de susținere. 
Corpul mecanismului de ridicare este ridicat din față de un cilindru de tip 
telescopic. 

Instalare hidraulică: Puterea hidraulică este furnizată prin transferul 
de energie de la priza de putere la pompă. PTO este controlat din 
cabina șoferului. Rezervorul de petrol are o capacitate de 70lt. Pe 
rezervor există un filtru de aspirație de 125 ”și un filtru de retur de 
25” cu ventilație, indicator de nivel, supapă specială și robinet de 
eliberare. Toate conductele utilizate în instalație sunt potrivite cu 
DIN NORME. Opțiuni Remorcă basculantă 2 sau 3 osii. Șasiurile și 
osiile, frânele și instalațiile electrice sunt produse în conformitate cu 
normele reglementate. Sistemul hidraulic și pompa de combustibil sunt 
acționate de priza de putere. Picioarele mecanice sunt acționate în 
paralel, cu viteză dublă, telescopică, statică are o capacitate de 50 tone, 
dinamică de 25 tone. 

Accesorii pentru semiremorci basculantă 
• Cutie de instrumente 
• Apărătoare de noroi care acoperă roțile punții spate 
• Scară în partea dreaptă 
• Cârlige la porțile din spate, laterale și din față 
• Rezervor de apă pentru spălarea mâinilor

Basculante & Remorci 
basculante
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Rezervorul de apă din oțel inoxidabil și fundul buncărului vă asigură că 
aveți sigur o măturătoare cu vid cu o durată de viață prelungită. Am 
ales oțel inoxidabil cromat pentru a produce rezervorul de apă și partea 
inferioară a buncărului. Buncărul din oțel inoxidabil, buncărul complet 
fabricat din oțel inoxidabil poate fi comandat în cazul în care aveți nevoie 
de o durată de viață extinsă. 5m³ / 5,5m³ / 6,5m³ / 7,5m³ / 9,5m³ 

• Potrivit: dimensiunea diferită a măturătorilor de tip vid, de la 4 cubici la 
10 metri cubi, se poate instala pe vehiculele de transport adecvate. 

• Irigare eficientă: pompă de apă standard de înaltă presiune asigură 
o irigație mai eficientă. Folosește mai puțină apă cu un nivel optim de 
consum de apă. 

• Utilizator ușor: panoul de control ușor de înțeles și ușor de utilizat oferă 
operatorului un avantaj de a controla întregul sistem. 

• Motor auxiliar: Motorul auxiliar standard de 115 CP generează suficientă 
putere pentru aspirare. Motorul de 115 CP poate genera puterea 
necesară cu rpm reduse de funcționare, cu un nivel redus de zgomot și 
economie de combustibil. 

• Panou electric IP65: măturătoarele montate pe camion sunt protejate 
de praf și jeturi de apă de joasă presiune datorită certificatului IP. 

• Uși din fibră: ușile din fibră pe ambele dimensiunea oferă acces ușor la 
motorul auxiliar în caz de întreținere sau defecțiune 

• Gură de aspirație din aluminiu 

• Sistem de cameră: Camere laterale și gură de aspirație pentru o 
vizibilitate operațională mai bună. 

• Ecran de 7 ”: Ecran în cabină pentru a controla funcționarea. 

 Măturătoare compacte 

• Capacitate pentru a merge la bordură, 1.100 lt. Oferă un avantaj în 
măturarea parcărilor auto, a zonelor închise și a drumurilor urbane 
înguste, cu capacitatea sa de a se descărca direct în containerul de 
gunoi, caracteristica sa cu tracțiune integrală și manevrabilitatea sa. 
precum a treia perie, lama pentru zăpadă și pulverizatorul de sare.

Măturători de 
stradă
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Operațiunile de întreținere în timpul iernii trebuie planificate profesional 
cu parteneri de afaceri experți, având în vedere viteza și calitatea 
serviciilor așteptate și costurile ridicate. Prioritatea noastră este să 
oferim beneficiul și eficiența echipamentelor noastre de întreținere 
pentru iarnă pentru a ajunge la niveluri maxime. Procesul nostru de 
producție se bazează pe această mentalitate de la etapa proiectului 
până la livrare. Ne pasă de siguranța și confortul oamenilor, cum ar fi un 
angajat pe drumul său, un șofer de ambulanță care se luptă să ajungă 
la un pacient la timp și mulți alții pe drumuri în timpul iernii. Muncim din 
greu pentru a produce mașini grele lucrând în condiții dure de ani de zile 
și să ne folosim eficient sursele. Acest lucru se datorează faptului că am 
căutat, dezvoltat soluții și am produs mașini de calitate superioară, mai 
eficiente și de lungă durată cu spiritul nostru provocator. Întreținerea 
în timpul iernii este pur și simplu definită ca să prevină zăpada pe 
drum, să îndepărteze zăpada de pe drum, de Activități de înghețare și 
antiderapante.Echipamentele noastre de întreținere pentru iarnă sunt 
împărțite în 2 grupe principale ca distribuitoare de sare (inclusiv sistem 
de pre-umectare și distribuitoare de lichide) și pluguri de zăpadă. Există 
mai multe modele variabile disponibile cu capacități diferite care se 
schimbă din cauza condițiilor vehiculului și a drumului.

Camioane de întreținere
de iarnă
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Oferim clienților noștri soluții complete și personalizate de producție și inginerie pentru 
vehicule, cum ar fi vehicule blindate ușoare și grele pentru departamentele de poliție și armata 
din sectorul de apărare.

• Remorci cisternă

• Cu standardele ADR(transportul mărfurilor periculoase)

• Cisterne de apă și remorci pentru cisterne de apă

• Remorci cu prelată

• Purtători de containere

• Semiremorci prelate de marfă

RN TRANSPORT

03
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“Producem material ST52 cu capacitate de 2.000 lt - 40.000 lt 
și rezervoare de apă potabilă (material AISI) pe baza nevoilor 
dumneavoastră. 

Pentru acest tip de produs avem posibilitatea de a efectua montarea 
și la destinația finală. Răspundem la fiecare nevoie atât cu camioane 
montate, cât și cu semiremorci. Avem singurul Turciei cu cea mai mare 
capacitate de producție, care are un produs ADR. 

Sunt în standuri, atât cu produse din oțel, cât și din aluminiu. În 
conformitate cu cerințele clienților, cisternele cu un nivel foarte fiabil pot 
oferi servicii utilizatorilor săi cu posibilitatea de a instala echipamente 
suplimentare ca semiremorci și la bordul camionului în funcție de 
necesități. 

 

• Cisterne de combustibil din aluminiu 

• Cisterne din oțel 

• Cisterne din petrol din oțel carbon 

• Cisterne din bitum izolat pe asfalt 

• Cisterne din oțel inoxidabil 

• Cisterne din GPL”

Remorci  
cisternă
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Producem material ST52 cu capacitate de 2.000 lt - 40.000 lt 
și rezervoare de apă potabilă (material AISI) pe baza nevoilor 
dumneavoastră. 

Pentru acest tip de produs avem posibilitatea de a efectua montarea 
și la destinația finală. 

Răspundem la fiecare nevoie atât cu camioane montate, cât și cu 
semiremorci. Avem singurul Turcia cu cea mai mare capacitate de 
producție, care are un ADR(transportul mărfurilor periculoase). 
Produsele sunt în standuri cu produse din oțel și aluminiu. În 
conformitate cu cerințele clienților, cisternele cu un nivel foarte 
fiabil pot furniza servicii utilizatorilor săi cu posibilitatea instalării de 
echipamente suplimentare ca semiremorci și la bordul camionului în 
funcție de necesități.

standardele ADR
(transportul mărfu-
rilor periculoase)
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Cisterne de apă și 
remorci pentru  
cisterne de apă

Cisterne de apă sunt proiectate pentru a transporta apă, pentru 
a transfera apa prin pompă și pentru a iriga drumul atunci când 
este necesar. Rezervorul de apă este realizat din material de tablă 
cu grosime adecvată sau din oțel inoxidabil în formă de secțiune 
eliptică, cilindrică sau D. Cantitatea suficientă de diguri este montată 
în rezervorul de apă. Pe partea superioară a rezervorului există un 
cămin de vizitare cu diametrul de 500 mm. Când rezervorul este plin, 
conducta de evacuare a aerului sau de transfer este așezată sub 
rezervor astfel încât să nu existe scurgeri de apă. 

Există un indicator de nivel pe rezervor care arată cantitatea de apă. 
Există o pasarelă în partea de sus a rezervorului și o scară în spatele 
rezervorului pentru a urca. Șasiul rezervorului de apă este atașat la 
șasiul vehiculului prin panoul din spate și prin articulația flexibilă din 
față. Pompa de tip centrifugă cu o etapă este utilizată pe vehicul. 
Pentru un răspuns mai ușor, pompa este atașată pe partea laterală 
a șasiului vehiculului și este deplasată de priza de putere. PTO este 
controlat din cabina vehiculului. Rezervorul poate fi umplut cu apă prin 
atașarea furtunului de resursă externă la capacul de umplere superior 
sau la fluxul natural. Mecanismul de irigare rutieră poate fi montat în 
partea din față a vehiculului, dacă este necesar.
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Familia noastră de produse pentru perdele și prelate, care sunt produsele 
noastre recent dezvoltate, sunt concepute pentru transportatorii care doresc să 
transporte mai multe încărcături la un moment dat și consum redus de combustibil 
atunci când sunt goale. Cu cele mai eficiente soluții pentru diferite nevoi, cu 
volumul intern și înălțimea diferitelor roți, satisface toate tipurile de nevoi ale 
clienților noștri. 

Semi-remorcă pentru cortină M4 și Cargo P400 este unul dintre produsele noastre 
preferate pentru transportatori, care dorește să încarce mai mult, consum redus 
de combustibil și încărcare și descărcare mai ușoare. Acest produs are certificat 
de siguranță la încărcare EN 12642 CODE XL și are o caracteristică specială țesută 
și anti-scânteie. Șasiul este întărit în conformitate cu sistemul de ridicare P400 
Huckepack. Toate modelele sunt împărțite în înălțime / volum interior și clase de 
greutate.

Familia noastră de produse pentru transporturi de containere, care este cerința de 
bază a companiilor de logistică și transport, permite transportul tuturor tipurilor de 
containere de la 20 ft până la 45 de cuburi înalte. C Semi-remorcă pentru transport 
containere cu cub mare oferă soluții pentru nevoile clienților săi dintr-o singură 
dată, care pot îndeplini noi dimensiuni și toleranțe în transportul containerelor cu 
volum mare. Familia transportorului de containere, care este foarte ușoară datorită 
producției sale fără a utiliza piese de sudură, este un favorit al companiilor de 
transport. 

• Transportor de containere tip folie 

• Transportor de containere cu platformă 

• Transportor de containere cu cub înalt

“Noua noastră familie de semiremorci cargo este concepută pentru a fi mai eficientă 
și mai ușoară de utilizat ca niciodată. Construcția ușoară oferă o sarcină utilă și un 
consum mai bun de combustibil Combinate cu perdeaua și mecanismul de glisare a 
acoperișului, operațiunile de încărcare și descărcare sunt rapide și fără efort. 

Modelele laterale de perdele Cargo și Mega sunt disponibile cu diferite opțiuni de 
înălțime interioară. Pentru transportul feroviar P400 opțiunea de transport cu șasiul 
întărit pentru ambele tipuri, de asemenea, prezente. Semi-remorcile noastre de marfă 
cu conformitate EN 12642 CODE XL, oferite cu prelată ignifugă special tricotată. 

Axele marca BPW sunt standard, axele SAF sunt oferite ca opțiune opțională.”

Remorci cu prelată

Purtători de containere

Semiremorci prelate
de marfă
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Oferim clienților noștri soluții complete și personalizate de producție și inginerie pentru vehiculele 
publice, cum ar fi vehiculele de stingere a incendiilor, vehiculele poliției și serviciile municipale din 
sectorul de apărare.

• Mercedes Sprinter Ambulanțe 

• VW Crafter / MAN Tge Ambulanțe

• Ambulanțe blindate de tip militar

• Cutie Ambulanță

• Ambulanță Microbuz

• Teatrul de operații mobile (remorcă chirurgie mobilă)

• Soluții mobile de laborator

RN SMU

04
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Mercedes Sprinter
Ambulanțe

Ambulanțele noastre sunt proiectate în conformitate cu standardele TS EN 1789 
+ A2 și sunt fabricate cu accidente rezistente de până la 10 impact. Există opțiuni 
de transport pentru pacienți, asistență de urgență și terapie intensivă. Proiectăm 
ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate și echipamente medicale, 
în care nevoile dvs. corespund standardelor spitalului. Avem EN ISO 9001, EN 
ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + A2 și, de asemenea, certificate CE pentru 
producția de ambulanțe. 

Detalii despre ambulanța de urgență de tip B (TS EN1789 + A2) pentru 
echipamente tehnice și medicale: 

• Abs stânga-dreapta și panouri de 
tavan. 

• Defibrilator, sistem central de oxigen și 
tuburi, materiale medicale și medicamente 
și compartimente electrice ale panoului de 
comandă 

• șine de sertar ale dulapului 
separator 

• bancă separatoare din dulap ABS 

• scaun medic și asistent medical 

• instalație de sticlă ușă glisantă 

• aer condiționat 

• cabină tip diesel încălzire

• Ventilare cu turboventilator 

• Acoperiș de acoperiș, lateral și panou 
frontal 

• Acoperire cu podea din pvc antibacterian 
(placaj) 

• Invertor de 1000w 12v până la 220v 

• Lămpi cu tavan 

• Baterie suplimentară de 105Ah 

• Sistem de panou de control cu   ecran 
tactil 

• prize electrice de 12v / 220v 

• Front- lampă de slănină din spate (cu difuzor 
cu bare ușoare) 

• Lămpi laterale și anunț de sirenă 

• Extinctor 

• Scrieri exterioare reflectorizante 

• Suport de mână de tip tavan 

• Suporturi de ser tip tavan 

• Targa principală de ambulanță tip Fix (10G 
testul de impact) 

• Targa stabila 

• Targa trambulina 

• Targa Vacum 

• Spigonometru și stetescop fix 

• Set de unică folosință 

• Geantă medicală 

• Mașină de aspirație automată 

• Defibrilator cu monitor 

• Ventilator de transport 

• Set laringoscop 

• Set de saci adus balonul
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VW Crafter / MAN 
Tge Ambulanțe
Ambulanțele noastre sunt proiectate în conformitate cu standardele TS EN 1789 și sunt 
fabricate cu accidente rezistente de până la 10g impact. Există opțiuni de transport 
pentru pacienți, ajutor de urgență și terapie intensivă. 

Proiectăm ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate și echipamente 
medicale, în cazul în care nevoile dvs. corespund standardelor spitalicești. 

Avem EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + A2 și, de asemenea, 
certificate CE pentru producția de ambulanțe.

Detalii despre ambulanță (TS EN1789 + A2) pentru echipamente tehnice și medicale: 

• Panouri laterale și tavan abs stânga-
dreapta 

• Defibrilator, sistem central de 
oxigen și tuburi, compartimente 
pentru panouri de control și materiale 
medicale și medicale și electrice 

• Șine sertare dulap separator 

• Separator ABS bancă din cabinet 

• scaun pentru medic și asistent 
medical 

• instalație de sticlă cu ușă glisantă 

• aer condiționat 

• încălzitor pentru cabină tip diesel 

• ventilare cu turboventilare 

• acoperiș pentru acoperiș, 
pardoseală și panou frontal 

• acoperire cu podea din pvc 
antibacteriană (placaj) 

• invertor de 1000w 12v până la 220v 

• Lămpi cu plafon 

• Baterie suplimentară de 105 Ah 

• Sistem de panou de comandă 
manual 

• prize electrice 12v / 220v

• Lampă slănină față-spate (cu 
difuzor luminos) 

• Lumină pentru cutie laterală și 
crainic pentru sirene 

• Extinctor 

• Scrieri exterioare reflectorizante 

• Suport de mână de tip tavan 

• Suporturi de ser de tip tavan 

• Targa principală de ambulanță fixă   
(test de impact 10G) 

• Targa de scutere 

• Targa de tablă vertebrală 

• Targa de vacum 

• Spigonometru și stetescop fix 

• Kit de unică folosință 

• Geantă medicală 

• Mașină de aspirație automată 

• Defibrilator cu AED
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Ambulanțele noastre blindate sunt fabricate special pentru industria de 
apărare și asigură transport sigur pentru persoane și pacienți până la nivelul 
B7. Ambulanțele blindate de tip militar asigură continuitatea mișcării în cele 
mai grele condiții de război și climat. Ambulanțele noastre sunt proiectate în 
conformitate cu standardele EN 1789 și fabricate cu accidente rezistente de până 
la 10 g. Avem opțiuni de transport pentru pacienți, asistență de urgență și terapie 
intensivă. Proiectăm ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate 
și echipamente medicale, în cazul în care nevoile dvs. corespund standardelor 
spitalului. Avem EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + Certificatele 
A2 și, de asemenea, CE pentru producția de ambulanță a ambulanței de tip 
carcasă cu capacitate de 1 până la 4 pacienți. 

Detalii despre ambulanța de urgență de tip B (TS EN1789 + A2) pentru 
echipamente tehnice și medicale: 

• Panouri abs stânga-dreapta și tavan. 

• Defibrilator, central Sistem și tuburi 
de oxigen, materiale medicale și 
medicamente și compartimente 
electrice ale panoului de comandă 

• Șine sertare dulap separator 

• Separator ABS banc din partea 
superioară a cabinetului 

• Scaun doctor 

• Acoperiș, acoperire pardoseală și 
laterală a panoului frontal 

• Acoperire podea pvc antibacteriană 
(placaj) 

• 1000w 12v la invertor 220v 

• Lămpi cu LED-uri de tavan 

• Baterie suplimentară 105Ah 

• Sistem de panou de control cu   ecran 
tactil 

• prize electrice de 12v / 220v 

• Lampă slănină față-spate (cu difuzor 
luminos) 

• Lumină cutie laterală și sirena anunț er 

• Stingător de incendiu 

• Scrieri exterioare reflectorizante 

• Suport de mână de tip tavan 

• Suporturi pentru ser de tip tavan 

• Targa principală de ambulanță de tip 
fix (10G testul de impact) 

• Targa de scoop 

• Targa de tablă vertebrală 

• Targa de vacum 

• Spigonometru și stetoscop fix 

• Set de unică folosință 

• Geantă medicală 

• Mașină de aspirație automată 

• Defibrilator cu monitor 

• Ventilator de transport 

• Set de laringoscop 

• Set de saci adus balonul

Ambulanțe blindate
de tip militar
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Cutie Ambulanță
Ambulanțele noastre sunt proiectate în conformitate cu standardele TS EN 1789 
și sunt fabricate cu accidente rezistente de până la 10g impact. Există opțiuni de 
transport pentru pacienți, asistență de urgență și terapie intensivă. 

Proiectăm ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate și echipamente 
medicale, în cazul în care nevoile dvs. corespund standardelor spitalului. A

vem EN ISO 9001, EN ISO 13485, ISO EN 1865, TS EN1789 + Certificatele A2 și, de 
asemenea, CE pentru producerea ambulanței de ambulanță de tip carcasă cu 
capacitate de 1 până la 4 pacienți. 

Detalii Ambulanță tip cutie de urgență tip B (TS EN1789 + A2) Pentru echipamente 
tehnice și medicale: 

• Panouri abs și partea stângă-dreaptă 
și tavan. 

• Defibrilator, Sistem central de 
oxigen și tuburi, materiale medicale 
și medicamente și compartimente 
electrice ale panoului de comandă 

• Șine sertare dulap separator 

• Seperator ABS banc din partea 
superioară a cabinetului 

• Scaun medic și asistent medical 

• Instalare sticlă ușă glisantă 

• Aer condiționat 

• Încălzitor cabină tip diesel 

• Aerisire turboventilator 

• Acoperiș , acoperire cu pardoseală 
laterală și frontală 

• Acoperire cu podea din pvc (placaj) 
antibacterian 

• Invertor de 1000w 12v la 220v 

• Lămpi cu tavan 

• Baterie suplimentară 105Ah 

• Sistem de panou de control cu   ecran 
tactil 

• Prize electrice 12v / 220v 

• lampă slănină față-spate (cu difuzor 
luminos)

• lampă laterală și difuzor de sirene 

• stingător de incendiu 

• scrieri exterioare reflectorizante 

• suport de mână tip tavan 

• umerașe serice de tip tavan 

• targă principală de ambulanță tip fix 
(10G testul de impact ) 

• Targa stabila 

• Targa trambulina 

• Targa Vacum 

• Spigonometru și stetescop fix 

• Set de unică folosință 

• Geantă medicală 

• Mașină de aspirație automată 

• Defibrilator cu monitor 

• Ventilator de transport 

• Set de laringoscop 

• Set de saci adus balonul
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Ambulanță 
Microbuz
Ambulanțele noastre sunt proiectate și produse în conformitate cu standardele 
TS EN 1789. Sunt disponibile opțiuni de transport pentru pacienți și asistență de 
urgență. Proiectăm ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate 
și echipamente medicale, în care nevoile dvs. să corespundă standardelor 
spitalului. 

Vă permite să vă deplasați mai rapid pe drumuri înguste și în trafic îngust. 
Capacitatea unui pacient pentru producția de mini ambulanțe are EN ISO 9001, 
EN ISO 13485, ISO EN1865, TS EN1789 + A2 și, de asemenea, certificate CE 
pentru producția de ambulanțe. 

Panouri laterale și tavan abs stânga-
dreapta. 

• Defibrilator, sistem central de 
oxigen și tuburi, compartimente 
pentru panouri de control și materiale 
medicale și medicale și 

• Panou de sertar al dulapului 
separator 

• Scaun medic / asistent medical 

• Instalație de sticlă ușă glisantă 

• Aer condiționat 

• Încălzitor cabină tip diesel 

• Ventilare cu turboventilator 

• Acoperiș pentru acoperiș, lateral și 
panou frontal 

• Acoperire cu acoperire din pvc 
antibacterian (placaj) 

• Invertor de 1000w 12v la 220v 

• Lămpi cu tavan 

• Baterie suplimentară 105Ah 

• Sistem de panou de control manual 

• prize electrice 12v / 220v 

• Față-spate lampă cu slănină (cu 
difuzor cu bare ușoare) 

• Lămpi laterale și anunț de sirenă 

• Stingător de incendiu 

• Scrieri exterioare reflectorizante 

• Suport de mână de tip tavan 

• Suporturi pentru ser de tip tavan 

• Stil principal de ambulanță tip fix 
retcher (test de impact 10G) Targa 
stabila 

• Targa trambulina 

• Targa Vacum 

• Spigonometru și stetescop fix 

• Kit de unică folosință 

• Geantă medicală 

• Mașină de aspirație automată 

• Defibrilator cu AED
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Remorcile mobile de sănătate sunt proiectate să funcționeze chiar și în 
condiții de teren, cu sală de operații chirurgicale generale, farmacie, laborator, 
sală de examinare, zonă de așteptare, sistem de raze X și centrală electrică 
cu oxigen. Trailerul pentru chirurgie mobilă furnizează propria energie cu un 
generator diesel de 50KWA, proiectat să funcționeze 24 de ore, fără a depinde 
de exterior pentru durabilitatea sa (își generează propria energie). 

Proiectăm ambulanțele noastre cu suprastructură de înaltă calitate și 
echipamente medicale, în cazul în care nevoile dvs. corespund standardelor 
spitalului. 

Există pereți ai camerei acoperiți cu material izolant fonic și termic. 
Există dulapuri, mese și sertare realizate din material de placă de foraj în 
zonele corespunzătoare din camere. Există un sistem de încălzire și răcire 
independent de vehicul. Întreaga pardoseală a vehiculului este acoperită 
cu pvc impermeabil, antibacterian. Există un sistem automat de fixare și 
echilibrare hidraulică care funcționează atunci când vehiculul este parcat. 
Are prize de intrare și cabluri prelungitoare și există 400 de rezervoare de 
apă curată și uzată și instalare de alimentare cu apă. Există locuri și zone de 
odihnă pentru personal și pacienți.

Teatrul de operații 
mobile
(remorcă chirurgie mobilă)
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Producem vehicule mobile de sănătate în principal ca vehicule mobile de îngrijire 
a sănătății, vehicule mobile de laborator, oftalmologie & amp; Vehicul ORL, 
vehicul mobil de îngrijire a sănătății dentare și vehicule mobile de extragere a 
sângelui. Există pereți ai camerei acoperiți cu material izolant fonic și termic. 

Există dulapuri, mese și sertare realizate din material de tablă în zonele 
corespunzătoare din camere. 

Există un sistem de încălzire și răcire independent de vehicul. Întreaga 
pardoseală a vehiculului este acoperită cu pvc impermeabil, antibacterian. Există 
un sistem automat de fixare și echilibrare hidraulică care funcționează atunci 
când vehiculul este parcat. Are prize de intrare și cabluri prelungitoare și există 
rezervoare de apă curată și uzată de 400 lt și instalație de alimentare cu apă. 

Bănci de laborator rezistente la materiale chimice, există un sistem de chiuvetă 
și accesorii. În laborator, există dispozitive de apă pură, contor de sânge , 
analizor de urină, incubator, centrifugă, microscop, răcitor, diverse materiale de 
laborator, masă de examinare a pacientului și echipamente.

Soluții mobile
de laborator
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Oferim clienților noștri soluții complete și personalizate de producție și inginerie pentru 
vehicule cum ar fi unități bancare mobile, vehicule de transmisie live și

• Camioane bancare mobile

• Camioane difuzate în direct

• Secția mobilă de poliție

• Vehicul de comandă și control mobil

• Autobuze speciale

• RN Autobuze de călători

• RN Soluții pentru vehicule cu handicap

RN DEOSEBIT

05
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Unitățile bancare mobile sunt un nou concept revoluționar în domeniul 
bancar, care oferă servicii bancare complete ale unei sucursale 
bancare. Proiectul poate fi aplicat pe autoutilitare, autobuze și 
camioane pentru a ajunge la clienții băncii din diferite locații din 
interiorul și din afara orașelor. Oferă funcționare silențioasă și produce 
propria energie, comunicații neîntrerupte și transfer de date prin 
antena de legătură în sus și gsm datorită generator. 

Prin urmare, oferă servicii neîntrerupte ale instituției în caz de 
dezastru natural, concert etc. 

Tipuri de bancă mobilă 

• Vehicul Panelvan (cum ar fi sprinter) mini (4-6mt) bancă mobilă cu 1 
ghișeu 

• Vehicul de preluare mini (4-6mt) ) bancă mobilă cu 1 ghișeu 

• Bancă mobilă pentru vehicul camion cu 2 ghișee și birouri (6-9mt) 

• Bancă mobilă tip remorcă cu 4 ghișe, birouri și zone de locuit (12,13,6 
mt)

Camioane bancare
mobile
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Noul producător SNG se bazează pe vehiculul mobil și este ideal pentru 
producția live și evenimente de transmisie, cum ar fi turnee sportive, 
concerte sau producții de teatru. Capabil de a utiliza mai multe camere 
de înaltă definiție (maxim 14), este un studio de producție perfect, 
temporar, pentru evenimente de dimensiuni medii în aer liber.

Camioane difuzate
în direct
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Cu vehiculele noastre special concepute, departamentele de poliție 
au posibilitatea de intervenție, înregistrarea declarațiilor, arestarea și 
transferul persoanelor reținute cu opțiuni personalizate. Aceste vehicule 
au posibilitatea de a înregistra sunet și vizual și de a transfera datele la 
sediul central atunci când este necesar. 

• Poliția mobilă Stație 

• Securitate publică mobilă 

• Bombă de unică folosință 

• Investigație scenă criminală 

• Intervenție patrulare 

• Transport acuzat 

• Transport prizonier 

• Comandare și control 

• Scena revizuirii accidentelor 

• Transport personal 

• Vehicul echipaj mobil 

• Echipă sub apă 

• Vehicul operațional 

• Transport câine

Secția mobilă
 de poliție
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Comandă & Controlul tehnologiei vehiculului. 

Am echipat unele dintre cele mai avansate vehicule de comandă și control de urgență 
din lume și, în acest proces, a revoluționat modalitățile prin care personalul serviciilor 
de urgență comunică atunci când răspund la incidente majore. 

am dezvoltat o soluție și o ofertă de servicii care este de încredere, adecvată scopului 
și dedicată sprijinirii primilor respondenți și a mediului critic în care aceștia operează. 

RN Industry are o vastă experiență în furnizarea de soluții de comandă și asistență 
a incidentelor utilizând tehnologii și metodologii dovedite. Această experiență este 
pusă la încercare în fiecare zi, când soluțiile pe care le-am oferit clienților noștri sunt 
expediate pentru a face față unei largi varietăți de implementări. 

Soluțiile noastre permit clienților să: 

• Sprijină eficient implementările operaționale 

• Oferim acces robust și eficient la aplicații operaționale și mecanisme de suport . 

• Distribuiți și accesați informații între incidente cu mai multe agenții, susținând 
colaborarea și interoperabilitatea. 

• Îmbunătățiți comanda și controlul și gestionarea incidentelor. 

• Implementați infrastructuri de rețea în medii ad-hoc și imprevizibile. în mai multe 
locații 

• Distribuiți în mod sigur și eficient date și informații în mai multe locații 

• Implementați soluții pentru a îndeplini diverse obiective operaționale și rezultate, 
asigurând valoarea maximă a investiției 

• Sprijiniți utilizatorii operaționali cu soluții simple și eficiente concepute pentru 
mediul mobil 

• Reduceți costurile și cerințele pentru intensiv și tehnic programe de formare 
calificată cu o metodă de integrare focalizată concepută pentru operatori non-tehnici 

• Total Soluții la cheie - Unități de comandă pentru incidente mobile Oferim soluții de 
conectivitate securizate, rezistente la mobil și la incident, care acoperă servicii LTE 
prin satelit, celulare și private, precum și o suită variată de incidente produse și soluții 
la sol. Acest lucru ne face un partener ideal pentru integrarea soluțiilor complete de 
comandă mobilă și a solului de tehnologie la sol.

Vehicul de comandă
și control mobil
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“Autobuzele noastre special proiectate nu numai că oferă doar confort, 
ci oferă și tehnologie și inginerie care determină noi standarde pentru a 
fi flexibile folosind obiectivul și compatibilitatea mediului. Ne proiectăm 
autobuzele în modele variind de la utilizarea VIP de 8 persoane până la 
utilizarea de 32 de persoane. Prin utilizarea materialelor din aliaj ușor de 
înaltă tehnologie în proiectele noastre, ne asigurăm că autobuzele sunt 
mai durabile și mai ușoare. 

În autobuzele noastre special concepute, următoarele elemente de 
confort pot fi adăugate în funcție de cerere: 

• secțiuni VIP 

• secțiune dormitor 

• sală de studiu și sală de conferințe 

• unitate separată de duș și cameră de odihnă pentru secțiunea VIP 

• secțiune și echipamente opționale de bucătărie 

• secțiune de călătorie care este constituit din scaune cu confort ridicat 

• Sisteme audio și video speciale 

• Armură cu nivel ridicat de protecție. 

Oferim următoarele modele în funcție de scopul utilizării într-o gamă 
largă de modele; 

• Autobuz echipa de fotbal 

• Autobuz de selecție și întâlnire 

• Servicii VIP la aeroport autobuz 

• Autobuz VIP Transfer 

• Transfer artist și autobuz turistic 

• Autobuze blindate la comandă 

• Autobuze de antrenament 

• Oferă autobuze speciale și promoționale 

• Autobuze proiectate la cerere”

Autobuze  speciale
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RN Autobuze 
de călători
Soluțiile noastre pentru pasageri sunt concepute pentru a combina dorințele 
clienților cu un nivel ridicat de confort. Oferim privilegii cu soluțiile noastre care 
permit călătorilor să călătorească în siguranță și confort unic. 

Avem certificat aprobat european, certificat CoC 2007/46 / CE pentru toate 
vehiculele de pasageri produse. 

Avem 13 +1 + 1, 16 + 1 + 1, 19 + 1 + 1 + 22 + 1 + 1 autovehicule de pasageri. 

• centură de siguranță cu 3 puncte pentru 
fiecare scaun 

• acoperire de scaun din imitație de piele 
de tip VIP cu aripi 

• barieră pentru scaunul din față 

• tablou de bord pentru acoperire din 
mahon / carbon, piese de ușă, cotiera 
scaunelor 

• Webasto RT140 A / C - capacitate de 
răcire de 14kw 

• Încălzitor de cabină Webasto - capacitate 
de încălzire de 2kw 

• Ferestre panoramice - culoare galaxie 
(închis) 

• Acoperire panou lateral ABS 

• Panouri laterale și izolarea acoperișului 

• Rama ferestrelor din FRP acoperită cu 
țesătură 

• Șină perdele de tip 

• Unități de iluminat cu LED pentru 
acoperiș de tip Maybach, 

• Proiecte de aer condiționat din aluminiu, 
tip cuier Lumină cu LED 

• Acoperiș din pardoseală din PVC 

• Pas cu glisare electrică 

• Panou de control din plexiglas 

• Monitor LCD 

• Priză de încărcare USB pentru fiecare 
pasager 

• Frigider 

• Microfon și amplificator 

• Compartiment pentru bagaje din aluminiu 
extra 

• Unitate de iluminare LED pentru bagaje 

• Volan care acoperă mahon și piele 

• Set accesorii cromate exterioare 

• Bara de protecție și piese din plastic 
exterioare vopsite în culoarea caroseriei 

• Capacele roții cromate 

• Ciocanul de urgență 

• Extractorul de incendiu

Caracteristici autobuz de pasageri tip VIP: 
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RN Soluții pentru
vehicule cu handicap

Soluțiile noastre de suprastructură pentru persoane cu dizabilități sunt 
concepute pentru a satisface cerințele clienților prin funcționalitate și confort. 

Prezentăm privilegiile noastre clienților noștri prin soluțiile noastre pentru a oferi 
călătorii ușoare în siguranță pasagerilor cu handicap și însoțitori. 

Avem certificat european aprobat, certificat COC 2007/46 / CE pentru toate 
vehiculele de pasageri produse.

• centură de siguranță cu 3 puncte pentru 
fiecare scaun 

• acoperire de scaun din imitație de piele 
de tip VIP cu aripi 

• barieră pentru scaunul din față 

• tablou de bord acoperit din mahon / 
carbon, piese de ușă, cotieră a scaunelor 

• Webasto RT140 A / C - capacitate de 
răcire de 14kw 

• Încălzitor de cabină Webasto - 
capacitate de încălzire de 2kw 

• Ferestre panoramice - culoare galaxie 
(închis) 

• Acoperire panou lateral ABS 

• Panouri laterale și izolarea acoperișului 

• Rama ferestrelor din FRP acoperită cu 
țesătură 

• Perdele de tip șină 

• Unități de iluminat cu LED pentru 
acoperiș 

• Proiecte de aer condiționat din aluminiu, 
tip cuier Lumină cu LED 

• Capac din podea din PVC 

• Etaj electric glisant 

• Panou de control din sticlă plexy 

• Monitor LCD 

• Priză de încărcare USB pentru fiecare 
pasager 

• Frigider 

• Microfon și amplificator 

• Compartiment pentru bagaje din 
aluminiu extra profund 

• Lumină LED pentru bagaje unitate 

• Bara de protecție și părțile exterioare din 
plastic vopsite în culoarea corpului 

• Ciocan de urgență 

• Extractor de incendiu 

• Capacitate 245 kg hidraulică și ascensor 
cu handicap controlat manual 

• Șine de podea speciale pentru scaune cu 
handicap 

• 4 seturi de curele pentru fiecare scaun 
cu dizabilități.

 CARACTERISTICI AUTOBUS TIP HANDICAP:
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fabricile noastre

Ankara / Turkeyİstanbul / Turkey Mersin / Turkeyİzmir / Turkey
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RN Auto Industry Albania sh.p.k.
Vaqarr, behind Konti Castle. Tirana. Albania
Gsm: +355 69 408 8311


