
 

 

Комерційна пропозиція 

 Мулососна машина SPEC - 8 на шасі FORD CARGO 1833 

 

ШАНОВНІ ПАНОВЕ! 

       ТОВ «КИЇВСПЕЦТЕХ» - офіційний дилер провідних виробників комерційної, будівельної, 

комунальної, сільськогосподарської та дорожньої техніки країн Європи. Ми завжди надамо Вам 

професійну консультацію щодо вибору спецтехніки та вантажних автомобілів згідно необхідним 

технічним параметрам. 

 

 

Пропонуємо Вашій увазі: Мулососна машина SPEC - 8 на шасі FORD 

CARGO 1833 

 



 

 

  Мулососні машини призначені для: 

• профілактичного санітарного очищення колодязів; 

• зливових та каналізаційних мереж; 

•  відстійників від мулу; 

• грунтових наносів та інших забруднень та їх транспортування до місця 

розвантаження. 

Мулососна машина SPEC - 8  оснащена: 

• цистерною, 

• приводним насосом, 

• гідравлічною, 

• електричною та пневматичною системами, 

• всмоктуючою стрілою, 

• додатковим спецобладнанням. 

Управління здійснюється віддалено, а вивантаження проводиться 

шляхом перекидання цистерни. 

ТЕХНІЧНІ ХРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ: 

Характеристики Значення 

Об'єм цистерни, м.куб 6 

Продуктивність насосу, м.куб/г 360-620 

Швидкість наповнення цистерни, хв 7-10 

Максимальне розрідження створене 

насосом, Мпа 
0,08 

Глибина всмоктування, м 8 (17) 

                                                         
                  Глибина всмоктування не менше 8 метрів ,від прийомного люку. Для збільшення 

глибини всмоктування до 17 метрів  застосовується метод барботажу 
(спеціальний мундштук).                                            



 

 

 
 
                                                            ФОТО 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

   Ford CARGO  1833- з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення 

різного виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна,з гарною 

шумо- та віброізоляцією, крісло водія на пневмопідвісці, з 

підігрівом.Рама підсилена, товщина - 7 мм. Передня підвіска - параболічна ресора, 

задня підвіска - ресорна. На автомобіль встановлений  дизельний двигун Ecotorq, з 

робочим об′ємом 8,974 л. 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАСІ Ford CARGO  1833: 
 

Колісна формула  4х2  

Технічна допустима загальна маса автомобіля, 

кг.  

18000  

Габарити,мм (довжина/ширина/висота)  8565/2489/3320  

розподіл повної маси на передню вісь, кг  7100  

розподіл повної маси на задню вісь,кг  11500  

ABS/АSP  ABS/АSP  

Тип підвіски, передня/задня  багатолистові ресори  

Зовнішній габаритний радіус повороту, м  8,4  

КПП  ZF 9S 1310  

Тип ККП  механічна  



 

 

Кількість передач КПП   9  

Розмір шин  12 R22,5  

Двигун  Ford-Ecotorq  

Двигун виконання  EURO-5  

Тип двигуна  Дизельний  

Кількість циліндрів  6  

Робочий об’єм, см3  9000  

Потужність двигуна, кВт (л.с.)  330  

Паливний бак, л   300  

Акумулятор, В/Ачас  2 шт х 12В/225  

Генератор, В/А  4/80  

Кабіна  денна, 3х місна, кондиціонер,  

сидіння водія на пневматичній 

підвісці з підігрівом і  

поперековим упором  

Додаткове обладнання  електрорегулювання та підігрів 

дзеркал, тахограф цифровий, 

круїз-контроль, ключ  

запалювання з імобилайзером  

 

 
Вдячні Вам за увагу  

 З повагою, 

 ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

 Е-mail: tovkst@gmail.com 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 

 


