Самоскиди від ТЕХКОМПЛЕКТ –

гарантія збереження доброго врожаю

КОМПАКТНІСТЬ • МОБІЛЬНІСТЬ • НАДІЙНІСТЬ

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

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ-САМОСКИДА НА БАЗІ
• Максимальна маса вантажу, що перевозиться – 4 т
• Механічна 6-ступінчаста КПП ZF 6S 400
• Хромовані штоки гідроциліндра
• Відкривання нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Управління перекиданням кузова з кабіни
за допомогою важеля
• Люк у задньому борті

Базове шасі

IVECO Daily 70C15 3.0 HPI

Колісна формула базового шасі

4x2

Тип двигуна

Дизель F1C3.0HPI EURO-5

Потужність двигуна, к.с.

146

Кабіна (кількість місць)

3

Максимальна швидкість, км/год

90

Повна маса, кг

7200

Напрям розвантаження

на три сторони

Об’єм платформи
(з надставними бортами), м3

6

Висота бортів, мм

800

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ-САМОСКИДА НА БАЗІ
• Передпусковий підігрівач двигуна
• Управління перекиданням кузова з кабіни кнопкою
• Відкривання нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Легкознімні надставні борти
• Хромовані штоки гідроциліндра

Базове шасі

МАЗ-4371 «Корнет»

Колісна формула базового шасі 4x2
Тип двигуна

Дизель ММЗ Д-245.35 EURO-5

Потужність двигуна, к.с.

170

Кабіна (кількість місць)

3

Максимальна швидкість, км/год 85
Повна маса, кг

10100

Напрям розвантаження

на три сторони

Об’єм платформи
(з надставними бортами), м3

10

Висота бортів, мм

1200

ОСОБЛИВОСТІ АВТОМОБІЛЯ-САМОСКИДА НА БАЗІ
• Найбільший обсяг кузова – на шасі ГАЗ-3309
• Хромовані штоки гідроциліндра
• Відкриття нижніх бортів у двох режимах, вгору/вниз
• Управління перекиданням кузова з кабіни кнопкою
• Легкознімні надставні борти

Базове шасі

ГАЗ-3309

Колісна формула базового шасі

4x2

Тип двигуна

Дизель ЯМЗ-5344 EURO-5

Потужність двигуна, к.с.

134

Кабіна (кількість місць)

2

Максимальна швидкість, км/год

90

Повна маса, кг

8180

Напрям розвантаження

на три сторони

Об’єм платформи
(з надставними бортами), м3

5,35 (9,7)

Висота бортів, мм

1200

Виробництво самоскидів з тристороннім
розвантаженням на шасі автомобілів IVECO,
ГАЗ, МАЗ 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: бічне 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 кранманіпулятор потрібної вантажопідйомності.
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