Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia),
około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Standardowa, pojedyncza

Standardowa, podwójna

przód
tył

przód/tył

przód/tył
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
km/h
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień (tan q)%
Minimalny promień skrętu (m)
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

133 (przełożenie końcowe 4,111)
50 (przełożenie końcowe 4,111)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

4P10-0AT2
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
96kW (130 KM) / 3.500 obr./ min.
300 Nm / 1.300 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)
Model
Typ
Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył
Typ
Podłużnice

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D1H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,111
(opcjonalnie 4,444 / 4,875 / 5,714)
F100TM
Belkowe, typ "l" Elliota
1 950 kg
R015T
Oś swobodna
2 700 kg
195/75 R16C 107/105
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 5.5K - 115 - 9t - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1200 x 70 x 15 - 2
1250 x 70 x 11 - 3,18 - 1
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
180 mm x 55 mm x 4,5 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
80 l (opcjonalnie: FE74SD4SL/E4SL: 100l)
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))
Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Stała

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia),
około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Szeroka, pojedyncza

Szeroka, podwójna

przód
tył

przód/tył
przód/tył

131 (przełożenie końcowe 4,111)
50 (przełożenie końcowe 4,111)

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
Model
Typ
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

4P10-0AT2
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
96kW (130 KM) / 3.500 obr./ min.
300 Nm / 1.300 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)
Model
Typ
Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył
Typ
Podłużnice

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D1H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,111
(opcjonalnie 4,444 / 4,875)
F100TM
Belkowe, typ "l" Elliota
1 950 kg
R015T
Oś swobodna
2 700 kg
195/75 R16C 107/105
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 5JK - 110 - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1200 x 70 x 16 - 2
1200 x 70 x 17 - 2
1250 x 70 x 10 - 3,18 - 1
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
190 mm x 55 mm x 4,5 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
80 l (opcjonalnie: FB83SD4SL/E4SL/G4SL: 100l)
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Stała

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Standardowa, pojedyncza

przód
tył

przód/tył
przód/tył

136 (przełożenie końcowe 4,111)
50 (przełożenie końcowe 4,111)

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
Model
Typ
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

4P10-0AT3
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
107kW (145 KM) / 3.500 obr./ min.
370 Nm / 1.600 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)

Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D1H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,111
(opcjonalnie 4,444 / 4,875)

Model
Typ
Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył
Typ
Podłużnice

F100TM
Belkowe, typ "l" Elliota
1 950 kg
R015T
Oś swobodna
2 700 kg
195/75 R16C 107/105
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 5JK - 110 - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1200 x 70 x 16 - 2
1250 x 70 x 10 - 3,18 - 1
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
190 mm x 55 mm x 4,5 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
80 l (opcjonalnie: FB83SD4SL/E4SL/G4SL: 100l)
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Standardowa, pojedyncza

przód
tył

przód/tył
przód/tył

128 (przełożenie końcowe 4,444)
34,5 (przełożenie końcowe 4,444)

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK

4P10-0AT2
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
96kW (130 KM) / 3.500 obr./ min.
300 Nm / 1.300 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)

Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D2H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,444
(opcjonalnie 4,875 / 6,666)

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył/główne
tył/pióra wspom.
Typ
Podłużnice

F200T
Belkowe, typ "l" Elliota
2 300 kg
R020T
Oś swobodna
3 800 kg
205/75 R16C 113/111
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 5.5K - 115 - 9t - 5 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1200 x 70 x 10 - 5
1250 x 70 x 11 - 4,10 - 1
990 x 70 x 12 - 2
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
180 mm x 65 mm x 4,5 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
80 l (opcjonalnie: FE74SD4SL/E4SL: 100l)
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Szeroka, pojedyncza

Szeroka, pojedyncza

przód
tył

przód/tył
przód/tył

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

129 (przełożenie końcowe 4,111)
35,5 (przełożenie końcowe 4,444)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK

4P10-0AT3
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
107kW (145 KM) / 3.500 obr./ min.
370 Nm / 1.600 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)

Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D033H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,444
(opcjonalnie 4,111 / 5,285 / 6,166)

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył/główne
tył/pióra wspom.
Typ
Podłużnice

F300T
Belkowe, typ "l" Elliota
2 500 kg
R033T
Oś swobodna
4 500 kg
215/75 R16C 116/114
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 6K - 127 - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1500 x 70 x 18 - 2
1250 x 70 x 10 - 1,11 - 5
990 x 70 x 11 - 4
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
193 mm x 61,5 mm x 6 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
100 l
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Stała
Stała

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Szeroka, pojedyncza

Szeroka, podwójna

przód
tył

przód/tył
przód/tył

139 (przełożenie końcowe 4,111)
41,5 (przełożenie końcowe 4,444)

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
129kW (175 KM) / 3.500 obr./ min.
430 Nm / 1.600 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF) i selektywna redukcja katalityczna (SCR)

Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D033H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,444
(opcjonalnie 4,111 / 4,875 / 5,285)

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył/główne
tył/pióra wspom.
Typ
Podłużnice

F300T
Belkowe, typ "l" Elliota
2 500 kg
R033T
Oś swobodna
4 500 kg
225/75 R16C 118/116N
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
16 x 6K - 127 - 9t - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
235mm x 51mm x 2 zaciski
235mm x 51mm x 2 zaciski
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)
1500 x 70 x 18 - 2
1250 x 70 x 11 - 4,10 - 1
990 x 70 x 12 - 2
Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
193 mm x 61,5 mm x 6 mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
100 l (opcjonalnie: FE74SD4SL/E4SL: 100l)
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Uchylna, z drążkami skrętnymi

Konstrukcja stalowa, spawana

Stała

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Szeroka, pojedyncza

Szeroka, podwójna

przód
tył

przód/tył
przód/tył

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

125 (przełożenie końcowe 4,875)
32 (przełożenie końcowe 4,875)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
Model
Typ
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

4P10-0AT3
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
107kW (145 KM) / 3.500 obr./ min.
370 Nm / 1.600 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF)
Model
Typ
Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D035H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,875
(opcjonalnie 5,285 / 5,714 / 6,166)
F350T
Belkowe, typ "l" Elliota
3 100 kg
R035T
Oś swobodna
5 200 kg
205/75 R17,5C 124/122M / 205/75R17,5C 123/121M
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
17,5 x 6,00 - 127 - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
(jeszcze do potwierdzenia)
(jeszcze do potwierdzenia)
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)

tył
Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

Typ
Podłużnice

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
193mm x 61,5mm x 6mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
100 l
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))
Uchylna, z drążkami skrętnymi
Konstrukcja stalowa, spawana

Stała

Masy/wymiary

WYMIARY (mm)
Rozstaw osi (WHB)
Długość całkowita (OL)
Długość kabiny (CL)
Szerokość całkowita
Szerokość kabiny (CW)
Całkowita wysokość, około (OH)
Rozstaw kół
Wysokość ramy (tył podwozia), około (FH)
Prześwit poprzeczny, około
Długość od kabiny do osi tylnej
Długość od kabiny do końca ramy (CTFE)
Maksymalna długość zabudowy (BL)
Szerokość ramy
Zwis przedni (FO)
Zwis tylny (do końca ramy) (RO)
Odległ. od osi przedniej do początku zabudowy
Zalecany odstęp między kabiną a zabudową
WAGA (kg)
Masa własna pojazdu (kg) *
Maks. dopuszczalna masa pojazdu (GVW)
Maks. masa całkowita z przyczepą (GCW)
Ładowność
OSIĄGI
Maksymalna prędkość
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień
Minimalny promień skrętu (m)

Typ pojazdu
Typ kabiny
Typoszereg
Kod modelu
Załoga

Szeroka, pojedyncza

Szeroka, podwójna

przód
tył

przód/tył
przód/tył

km/h
(tan q)%
Krawężnik (od/do)
Ściana (od/do)

131 (przełożenie końcowe 4,875)
38 (przełożenie końcowe 4,875)

* Łącznie z płynem chłodniczym, olejem, zbiornikiem paliwa pełnym w 90%, kołem zapasowym, zestawem narzędzi i kierowcą o wadze 75 kg; ** Obliczona wartość maksymalna. Należy sprawdzić odpowiednio do zamontowanej zabudowy i przeznaczenia. *** Bez ogranicznika prędkości (SLD)

Dane techniczne
SILNIK
Model
Typ
Liczba cylindrów
Pojemność skokowa cylindra
Maksymalna moc (EEC)
Maksymalny moment obrotowy (EEC)
Filtr powietrza
Alternator
Recyrkulacja spalin (EGR)
System oczyszczania spalin
NAPĘD
Sprzęgło

Skrzynia biegów
Wał napędowy
Przekładnia redukcyjna

PODWOZIE
Oś przednia
Oś tylna
Opony

4P10-0AT6
4-suwowy silnik Diesla z chłodnicą powietrza doładowywanego, chłodzony wodą, wtrysk bezpośredni, turbo
4 w układzie rzędowym
2.998 cm3
129kW (175 KM) / 3.500 obr./ min.
430 Nm / 1.600 obr./ min.
Suchy z wkładem papierowym i króćcem ssawnym
Prąd zmienny 12 V, 110 A (opcjonalnie prąd zmienny 12 V, 140 A)
chłodzone (wersja rurkowa)
Ceramiczny filtr cząstek stałych (DPF) i selektywna redukcja katalityczna (SCR)
Model
Typ
Okładzina tarczy
Zewn. średn. okładziny
Model
Typ
Przełożenie przek. zęb.
Model
Typ
Model
Typ
Proporcja
Model
Typ
Nacisk na oś
Model
Typ
Nacisk na oś

Koła
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy

Zawieszenie

Hamulec zasadniczy
przód
tył
Pomocniczy
Dodatkowy
Typ
przód
tył / główne

C3W28
Cierne, jednotarczowe suche, sterowane hydraulicznie
Tkana (nie zawiera azbestu)
275 mm
M037S6 (6S420)
6 biegów w przód i 1 wsteczny, w pełni zsynchronizowane
5,152 - 3,022 - 1,956 - 1,360 - 1,000 - 0,799, wsteczny 4,636
P3
Rurowy, zakończenia z kutej stali
D035H
Pojedyncza redukcja, koło zębate hipoidalne
4,875
(opcjonalnie 5,285 / 5,714)
F350T
Belkowe, typ "l" Elliota
3 100 kg
R035T
Oś swobodna
5 200 kg
205/75 R17,5C 124/122M / 205/75R17,5C 123/121M
Pojedyncze z przodu, podwójne z tyłu
17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 śrub mocujących
Lewostronny
Przeguby kulowe ze wspomaganiem hydraulicznym, super-szeroki zakr. reg. kol. kier., kolumna teleskopowa z blokadą
Hydrauliczny ze wspomaganiem próżniowym, dwuobwodowy, z zaworem automatycznej regulacji siły hamowania sterowanym obciążeniem na osi tylnej
252mm x 54mm x 2 zaciski
252mm x 54mm x 2 zaciski
Mechaniczny wewnętrzny hamulec szczękowy na wale napędowym w tylnej części skrzyni biegów
Hamulec silnikowy
Półeliptyczne, laminowane resory piórowe ze stabilizatorem na osi przedniej i tylnej
(długość mm x szerokość mm x grubość mm - liczba resorów)

tył / pióra wspom.
Amortyzatory
Rama
Pojemność zbiornika paliwa
Układ elektryczny - akumulatory
KABINA
Budowa

Typ
Podłużnice

Uwaga: Powyższe informacje opracowano na podstawie danych dotyczących homologacji z listopada 2008 r.

Hydrauliczne, dwururowe, teleskopowe na osi przedniej i tylnej
Rama drabinowa ze wzmocnieniami i belkami poprzecznymi
193mm x 61,5mm x 6mm (głębokość x górny kształtownik x grubość)
100 l
12 V, z regulatorem napięcia (100 Ah - 760 A (EN))
Uchylna, z drążkami skrętnymi

Konstrukcja stalowa, spawana

Stała

