
Основни характеристики  

Тип на превозното средство Лекотоварен 

Задвижване 6x2  

Емисия на изгорелите газове Евро 6  

Тип кабина Дневна 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) 

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

скорост)  

9+1 скорости (9,48 - 0,75) 

Кормилно  управление  

 със сервоусилвател 

Шаси  

Дебелина на профилите на шасито (мм) 7 мм., усилен профил 

Якост на шасито 355 MPa 

Окачване  (Предно / Задно) Параболични листови ресори / Стабилизираща щанга 

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 x 45 Дискови спирачки  

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  8840     

Разстояние между 2ра и 3та ос   1320   

Габаритна дължина на кабината 1820     

Габаритна височина 3105     

Габаритна ширина (без страничните огледала) 2540     

Ширина на шасито  866    

Заден надвес 1770     

Полезна дължина на шасито 6486     

Височина на шасито - предна 1078    

Височина на шасито - задна 1073    

Пътен просвет - преден 304    

Пътен просвет - заден 239    

Радиус на завиване 9350     

Маса и натоварвания (кг.)  2ра Ос 1ва Ос Общо 3та Ос 

Технически допустима маса 12000  7500 26000  8700  

Собствена маса 2015  4568  7936  1353  

Полезен товар 9985  2932 18064  7347  

Брутно тегло  11500  7100  25000  8700  

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

• 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 

• Електрическо управление на прозорците 

• Електрически управляеми и отопляеми огледала  

• Регулируем по височина и наклон волан 

• Електрическо управление височината и светлината на 

фаровете 

• Шофьорска седалка на въздушна възглавница с вградено 

отопление 

• Лумбална опора 

• Сензор за износване на накладките 

• Имобилайзер 

• Централно дистанционно заключване / отключване с 

единичен ключ 

• Сензор за дъжд 

• Автоматично включване на светлините 

• Функции „Изпращане“ и „Посрещане“ 

• Предни фарове за мъгла  

• Цифров тахограф 

• Резервна гума 

• Повдигащ механизъм на осите с функция за автоматично 

падане 

• Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS) 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

• Климатик 

• 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 

• Блокаж на диференциала   

• Цвят металик / Специални цветове 

• Модел с междуосово разстояние 4750 мм  

• Вертикален ауспух * 

• Малка броня* 

• Пътнически седалки за двама души  

• Пакет „Ниска линия“ - Гуми с размери 315/60 и предавателно 

отношение 4,11  

• Теглич с капацитет-3,5Т  

• Теглич с капацитет-10Т и предавателно отношение 4,89 

• Предна ос с натоварване до 8T (Предлага се с гуми 315/80 R22,5)  

• Ръчно управляем люк  

•  Малка резервна гума 

 

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

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

„Противопожарна безопасност“ 

 

Тази брошура включва продукти, проектирани за камиони Форд. Тя осигурява информация относно текущите технически спецификации и стандартни и допълнителни оборудвания, достъпни към 

датата на публикуване. Тези стандартни и допълнителни оборудвания могат да бъдат променяни. Поради тази причина, моля консултирайте се с оторизиран дилър на Форд, за да си осигурите 

актуална информация за камиона, който желаете да закупите. Ето защо тази брошура не ви гарантира най-актуалната информация. Камионите могат да са различни от показаните на снимките. 

Техническите характеристики, указани в брошурата са за камиони със стандартно оборудване. При монтиране на допълнително оборудване тези характеристики могат да се променят. 


