
Основни характеристики  

Тип на превозното средство Самосвал 

Задвижване 6x4 

Емисия на изгорелите газове Евро 6  

Тип кабина Дневна кабина 

Междуосово разстояние (мм)  3800  

Двигател  

Тип  Ecotorq 12,7 литра 

Обем на двигателя (куб. см.) 12740 

Диаметър x Ход на буталото 130 мм x 160 мм 

Максимална мощност 420 к. с. (308,9 kW) / 1800 об/мин 

Въртящ момент 2150 Nm / 1000-1300 об/мин 

Компресия 17 +/- 0,5 : 1 

Количество масло в двигателя 50 литра 

Охладителна течност 57 литра (77 л. с интардер) 

Трансмисия  

Съединител 430 мм., еднодисков 

Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1ва—16та скорост)  ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836) 

Автоматизирана скоростна кутия (Опционална) / Предавателно 

число (1ва—12та скорост)  

ZF 12 TX 2210 (16,688 – 1) 

Кормилно  управление  

 със сервоусилвател 

Шаси  

Дебелина на профилите на шасито (мм) 10 мм., усилен профил 

Якост на шасито 500 MPa 

Окачване  (Предно / Задно) 90 мм. параболични листови ресори / 100 мм. многолистови ресори 

Оси Двойно предаване (с вграден редуктор в главината) 

Предавателно отношение (Ръчна / Автом.) 4,08 / 3,57 

Гуми 315/80 R 22,5 

Джанти Стоманени 22,5 x 9  

Спирачна система  

Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.) 410 x 200 Спирачна система Z-Cam  

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

Мощност на моторната спирачка Макс. 320 kW (При двигателя ) 

Мощност на интардера Макс. 600 kW / При продължителна работа 160 kW 

Електрическа система  

Акумулатор 24V, 2 x 12V 150 Ah 

Алтернатор / Стартер 130 A / 6,5 kW 

Резервоари  

Резервоар за гориво 315 л., Стоманен 

Резервоар за Ad Blue 55 л. 



Размери (мм.)      

Преден надвес  1490    

Междуосово разстояние  3800    

Габаритна дължина   7530    

Разстояние между 2ра и 3та ос   1350   

Габаритна дължина на кабината  1820    

Габаритна ширина (без страничните огледала)  2540    

Ширина на шасито   770    

Заден надвес  890    

Полезна дължина на шасито  5135   

Височина на шасито - предна  1167   

Височина на шасито - задна  1185    

Пътен просвет - преден  382   

Пътен просвет - заден  264    

Радиус на завиване  8790    

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

Технически допустима маса 8000 13400  13400  34000  

Собствена маса 5252  2346  2315  9913  

Полезен товар 2748  11054  11085  24087  

Брутно тегло  8000  9500  9500  26000  

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ 

• Климатик 

• Радио/CD-плейър/USB/Bluetooth 

• Окачване на кабината, независимо в 4 точки,  за дневна 

кабина 

• ПТО от скоростна кутия / Двойна резба, Без 

   ръбове & управление от кабината 

• Круиз контрол 

• Моторна спирачка 

• Барабанна спирачка 

• 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 

• Интелигентен въздушен компресор за  

   намаляване разхода на гориво 

• Лумбална опора 

• Предни ролбари 

• Антиблокираща спирачна система (ABS) 

• Сензор за износване на накладките 

• Имобилайзер 

• Централно дистанционно заключване /  

   отключване с единичен ключ 

• Функции „Изпращане“ и „Посрещане“ 

• Блокаж на диференциала 

• Цифров тахограф 

• Преден теглич (двойна кука) 

• Защита на картер 

• Къса броня 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ 

• ПТО от скоростна кутия / Двойна резба, с 

   ръбове (с управление) 

• Автоматизирана скоростна кутия (с режими на   

   ползване при тежки условия) 

• ПТО от двигателя* 

• Интардер 

• АDR пакет 

• Водна печка 

• Пакет „Зима“ с водна печка и 225Ah акумулатор 

• Електрическо управление на накланянето на кабината 

• Заден прозорец ** 

• Пътнически седалки за двама души  

• ESP 

• EBS 

• Теглич с капацитет—3.5т 

• Теглич с капацитет—10т  

• Ръчно управляем вентилационен люк 

• Многолистово предно окачване 

• Автоматичен тракшън контрол (ATC) 

• Вертикален ауспух 

• Малка резервна гума  

• Възможност за заден теглич 

* Наличен само пакет „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. 


