
Самоскиди від ТЕХКОМПЛЕКТ – 
гарантія збереження доброго врожаю
Самоскиди від ТЕХКОМПЛЕКТ – 
гарантія збереження доброго врожаю

КОМПАКТНІСТЬ • МОБІЛЬНІСТЬ • НАДІЙНІСТЬ

Виробництво самоскидів з тристороннім розванта-
женням на шасі автомобілів IVECO, JAC, МАЗ, ГАЗ 
та інших середньотоннажних шасі.

ОСНОВНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ – перевезення сільськогосподарських вантажів, сипких будівельних 
матеріалів.

ТИП КУЗОВА - кузов металевий прямобортний з відкидними заднім і бічними бортами. 

НАПРЯМ РОЗВАНТАЖЕННЯ – самоскид має тристоронній тип розвантаження: бічні і заднє. 
Завдяки цьому розвантажувати самоскид можна в будь-якому положенні і в важкодоступних 
місцях.

КОМПАКТНІ ГАБАРИТИ – за рахунок невеликих розмірів самоскид може використовуватися в 
місцях з обмеженим маневруванням.

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ – до самоскидів можна чіпляти відвали для збирання снігу, а також 
встановлювати за кабіною кран-маніпулятор потрібної вантажності.

ВИРОБНИЦТВО 
СПЕЦТЕХНІКИ  № 1
В УКРАЇНІ

Колісна база, мм 3770 3750 3308 4920

Тип двигуна
Дизель

ЯМЗ-53443 
(Е-5)

ЯМЗ-53445 
(Е-5)

F1C3.0HPI 
EURO-5

Cummins 
ISF3.8S5154 

EURO-5

ЯМЗ-53445 
EURO-5

Потужність двигуна, к.с. 149 168,9 146 156 169

Кабіна (кількість місць) 2 3 3/7 (кабіна 
Dual Cab) 3 3

Максимальна швидкість, 
км/год 95 105 90 110 85

Вантажність, кг 4000 4000 4000 4000 5000

Повна маса, кг 8180 8700 7200 8200 10100

Напрям розвантаження на три сторони

Висота бортів, мм 
(з надставними бортами) 665 (1200) 800 665 (1200)

Платформа, м³
(з надставними бортами) 5,35 (9,7) 5,9 5,9 (9,6)

3-стороннє розвантаження    Надставні борти   Оптимальний об’єм кузова
Встановлення на середньотоннажне шасі

Базове шасі

Колісна формула
4х2 (4х4 для ГАЗ-3308 

Садко/ GAZON Next Садко)

ГАЗ-
33098-837

GAZON Next 
C41R13-60

МАЗ-4371
«Корнет»JAC N82IVECO Daily 

70C15 3.0 HPI

4х2 4х2 4х2 (4х4 для 
МАЗ-4381)

 #власневиробництво
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• Хромовані штоки гідроциліндра
• Відкриття нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Управління перекиданням кузова з кабіни кнопкою
• Легкознімні надставні борти

Базові шасі, що рекомендуються:

БЕЛАВА-1500, -1503 (аналог Gazon Next), 
давальницькі шасі Gazon Next, ГАЗ-3307, 
- 3308, - 3309 та ін. GVW 7 т

4 т / 6 (10) м3
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Базові шасі, що рекомендуються:

 IVECO DAILY 70C16(D) 
 та ін. GVW 7 т

• Висота бортів 800 мм
• Вертикальний фартух для захисту кабіни                                          

від попадання сипких вантажів з кузова
• Хромовані штоки гідроциліндра
• Відкриття нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Люк у задньому борті
• Управління перекиданням кузова з кабіни                                                                                    

за допомогою важеля

4 т / 6  м3
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4 т / 6  м3

Базові шасі, що рекомендуються:

JAC N82 та ін. GVW 8 т

• Висота бортів 800 мм 
• Вертикальний фартух для захисту кабіни                

від попадання сипких вантажів з кузова
• Двигун Cummins, паливна апаратура BOSCH, 

гальмівна система KNORR-BREMSE 
• Вартість ТО, витратних матеріалів, запчастин, а також 

всіх вузлів і агрегатів на 40% нижче ніж у найближчих 
конкурентів 

• Сучасна ергономіка кабіни забезпечує високий рівень 
комфорту і безпеки водія

• Люк у задньому борті 
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4 т / 8  м3

Базові шасі, що рекомендуються:

 FOTON AUMARK S BJ1088 та ін. GVW 8 т

• Висота бортів 900 мм

• Завдяки збільшеній висоті бортів, вдалося 
отримати кузов підвищеної місткості 
порівняно з аналогами на базі шасі з такими 
ж значеннями GVW

• Хромовані штоки гідроциліндра

• Відкриття нижніх бортів у двох режимах,                                         
вгору/вниз 

• Управління перекиданням кузова з кабіни                                             
за допомогою важеля

• Люк у задньому борті
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• Передпусковий підігрівач двигуна
• Управління перекиданням кузова з кабіни кнопкою
• Відкриття нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Легкознімні надставні борти
• Хромовані штоки гідроциліндра

5/6 т / 11  м3

Базові шасі, що рекомендуються:

МАЗ-4371/-4381 «Корнет» та                                       
ін. GVW 10/12 т
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6/6,5 т / 11,5 м3

Базові шасі, що рекомендуються:

DONGFENG DFH 5120 / DONGFENG EQ3165 
та ін. GVW 12/16 т

• Висота бортів 1200 мм
• Хромовані штоки гідроциліндра
• Відкриття нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз 
• Управління перекиданням кузова з кабіни за 

допомогою важеля
• Люк у задньому борті
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                        Cамоскиди з універсальним розвантаженням від ТЕХКОМПЛЕКТ

Базове шасі

БЕЛАВА- 1500 
(GAZON Next C41R13) / 

БЕЛАВА- 1503
(Gazon Next C42R33)

IVECO
 Daily 70C16 (D) JAC N82

FOTON 
AUMARK S 

BJ1088

МАЗ-4371 
«Корнет»

МАЗ-4381 
«Корнет»

DONGFENG 
EQ3165

DONGFENG            
DFH 5120

Колісна база, мм 3770 3750 3308 3360 3250 3400 3400 3800

Тип двигуна ЯМЗ-53441 (Е-5)
F1C3.0HPI                

EURO-6

Cummins 
ISF3.8S5154 

EURO-5

Cummins 
ISF3.8s5141

EURO-5

ЯМЗ-53445
EURO-5

YC4D150-50 
EURO-5

Cummins  
180.50              
EURO-5  

Потужність 
двигуна, к.с.

134,5 160 156 143 170 150 180

Кабіна
(кількість місць)

3/7 (кабіна Dual Cab) 3

Вантажо-               
підйомність, кг

4000 5000 6000 6500 6000 (9000)

Повна маса, кг 8700 7200 8200 8275 10100 12500 15790 12000

Напрям 
розвантаження

на три сторони

Висота бортів 
(з надставними 
бортами), мм

665 (1200) 800 900 665 (1200) 1200

Платформа                
(з надставними 
бортами), м³

5,35 (9,7) 5,9 8 5,9 (11) 11,5

ДОДАТКОВО:

• Встановлення крано-маніпуляторних установок за кабіною шасі
• Тент на кузов
• Передній відвал для прибирання снігу
• Фартухи для запобігання вивітрювання вантажу і захисту кабіни від попадання сипучих матеріалів.thk
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