
Основни характеристики  

Тип на превозното средство Лекотоварен  

Задвижване 4x2  

Емисия на изгорелите газове Евро 6  

Тип кабина Двойна кабина 

Междуосово разстояние (мм)  4250 

Двигател  

Тип  Ecotorq 9 литра 

Обем на двигателя (куб. см.) 8974 

Диаметър x Ход на буталото 115 мм x 144 мм 

Максимална мощност 330 к. с. (243 kW) @ 1655-2200 об/мин 

Въртящ момент 1300 Nm @ 1200-1700 об/мин 

Компресия 17,6 : 1 

Количество масло в двигателя 30 литра 

Охладителна течност 46 литра 

Трансмисия  

Съединител 430 мм., еднодисков 

Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1ва—9та скорост)  9+1 скорости (9,40 - 0,75) 

Автоматична скоростна кутия / Предавателно число (1ва—9та 

скорост)  

9+1 скорости (9,48 - 0,75) 

Кормилно  управление  

 Със сервоускорител 

Шаси  

Дебелина на профилите на шасито (мм) 7 мм. 

Якост на шасито 355 MPa 

Окачване  (Предно / Задно) Параболични листови ресори / многолистови ресори 

Оси Единично предаване 

Предавателно отношение 4,11 

Гуми 315/70 R 22,5 

Джанти Стоманени 22,5 x 9  

Спирачна система  

Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.) 430 мм. x 45 мм. Спирачна система  

Спирачна система  Двукръгова спирачна система, Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател  

Мощност на моторната спирачка Макс. 220 kW (При двигателя ) 

Електрическа система  

Акумулатор 24V, 2 x 12V 150 Ah 

Алтернатор / Стартер 130 A / 6,5 kW 

Резервоари  

Резервоар за гориво 350 л., Алуминиев 

Резервоар за Ad Blue 55 л. 



Размери (мм.) 

Преден надвес 1500

Междуосово разстояние 4250

Габаритна дължина 8039

Габаритна дължина на кабината 1820

Габаритна височина 3100

Габаритна ширина (без страничните огледала) 2540

Ширина на шасито 866

Заден надвес 2300 

Полезна дължина на шасито 5823 

Височина на шасито - предна 1032 

Височина на шасито - задна 1086 

Пътен просвет - преден 252 

Пътен просвет - заден 183 

Радиус на завиване 8400 

Маса и натоварвания (кг.) 1ва Ос 2ра Ос Общо 

Технически допустима маса 7500 12600 19000

Собствена маса 4439 2300 6740 

Полезен товар 3061 10300 12260 

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

• Климатик

• Радио/CD/MP3-плейър

• Круиз контрол

• Дискови спирачки

• Моторна спирачка

• Електронна спирачна система (EBS) и

Антиблокираща спирачна система (ABS)

• Електронна стабилизационна програма (ESP)

• Система за предупреждение при напускане на

пътното платно (LDWS)

• Асистент при потегляне по стръмен наклон

• Блокаж на диференциала (Може да се 

деактивира)

• Електрическо управление на прозорците

• Електрически управляеми и отопляеми огледала

• Електрическо управление височината и 

светлината на фаровете

• Регулируем по височина и наклон волан

• Шофьорска седалка на въздушна възглавница

с вградено отопление

• Активна система за аварийно спиране ( AEBS) 

• Лумбална опора

• Сензор за износване на накладките

• Имобилайзер

• Централно дистанционно заключване / 

отключване с единичен ключ

• Функции „Изпращане“ и „Посрещане“

• Предни фарове за мъгла

• Цифров тахограф

• Резервна гума

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

• Пакет „Смет“

• Пакет „Противопожарна безопасност“

• ПТО от скоростна кутия с управление от кабината

• ПТО от двигателя с управление от кабината**

• АDR пакет

• Пакет „Зима“ 

• Водна печка

• Електрическо управление на накланянето на кабината

• Цвят металик / Специални цветове

• Модел с междуосово разстояние 4750 мм 

• Модел с междуосово разстояние 5500 мм 

• Вертикален ауспух *

• Задно въздушно окачване***Индикатор за натоварване на осите, Гуми с размери 

315/60 и предавателно отношение 3,70,или Гуми с размери 315/80 и предавателно 

отношение 4,375

• Пътнически седалки за двама души

• Теглич с капацитет-3,5Т 

• Теглич с капацитет-10Т 

• Предна ос с натоварване до 8T (освен 5500 и 6550 междуосово разстояние)

• Заден прозорец

• Ръчно управляем люк

• Сензор за дъжд

• Автоматично включване на светлините****

• Aвтоматична скоростна кутия

• Малка резервна гума

• 200 л. Резервоар за гориво

• Модел с междуосово разстояние 3800 мм 

• Модел с междуосово разстояние 6550 мм 

• 550 л. Резервоар за гориво (с междуосово разстояние 5500 мм )

• Втора ос – задвижваща с многолистови ресори, натоварването на втората ос - 12 600 кг

• Триточкови колани на шофьорската и пасажерската седалка 

• Монитор на камера за задно виждане

• Многофункционален информационен дисплей

• Гумени стелки

• Странично габаритно осветление

• Светлоотразителни стикери и ленти

• Жълта светлина

* Наличен само с пакет „Смет“ (Сметосъбиращи и извозващи)

** Наличен само с пакети „Смет“ (Сметосъбиращи и извозващи) и

 „Противопожарна безопасност“

*** Не е наличен за модел с междуосово разстояние 4750 мм

**** Наличен със сензор за дъжд




