
 

 

Комерційна пропозиція 

 

Пресувальний сміттєвоз KGB-65 КОБАЛЬТ на шасі FOTON 

 

 

 

          Можливість завантажувати сміття ззаду машини дозволяє 

виключити його розсипання при роботі з ним. Така технологія збору 

сміття є екологічною, оскільки сміттям не забруднюється навколишнє 

середовище. Сміттєвози з функцією пресування KGB-65 КОБАЛЬТ на 

шасі FOTON DAIMLER (Фотон Даймлер) підходять для роботи з 



 

 

централізованого збору сміття в різних за чисельністю населених 

пунктах України. Вони невеликі за розміром, тому маневрені. Відмінно 

збирають і транспортують відходи з вузьких вуличок міст, при цьому 

досить спресовуючи сміття. 

Опис 

 

Пресувальний сміттєвоз KGB-65 
 

Такий сміттєвоз має ряд позитивних особливостей: 

      1. Приймальний бункер обладнаний гідравлічним підйомним бортом 

з пресуючим пристроєм і пресующе-виштовхується плитою, 

розташованої в завантажувальному ковші (бункері), яка є частиною 

заднього борту. 

       2.Управління завантажувальними гідроприводами ущільнювачів 

може працювати в 3-х режимах: ручному, напівавтоматичному і 

автоматичному. 

       3.Робоче обладнання базується на шасі FOTON, що добре 

зарекомендував себе в Україні. 

       4. Кабіна обладнана кондиціонером і пультом управління, 

забезпечуючи комфортну роботу оператора і помічника. 

       5. Використання гідравлічних елементів європейського виробництва 

забезпечує тривалий термін експлуатації до 5 років, а обладнання-10 

років. 

       6. Надійність системи завантаження не менше 5 тисяч мотогодин. 

       7. Надійність системи розвантаження до 2 тисяч мотогодин. 

       8. У задньому відсіку розташована система для скупчування рідких 

реагентів, що забезпечує необхідний рівень екологічної безпеки. 

       9. Бункер виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує 

підвищений термін служби. 

 



 

 

Фото 

 

Наведене фото носить виключно інформативний характер  

 



 

 

 

Наведене фото носить виключно інформативний характер  

 

 



 

 

 

 

Наведене фото носить виключно інформативний характер  

 



 

 

 

Основні характеристики  

Назва характеристики Опис 

Бренд КОБОЛЬТ 

Модель KGB-65 

Об'єм сміттєвого бункера  

7,5 м3 

Коеффіціент пресування(при масі ТПВ 

155 кг / м3) 

1 :6 

Вантажопідйомність ТПВ 6045 кг 

Базове шасі Foton Daimler 

Витрати палива на 1 м³ ТПВ 0,35 л 

Шасі FOTON DAIMLER 

Двигун 4х2 

Потужність CumminsISDe185-30/185 

КПП 145 

Привід Мех. 

ABS задній 

CD ✓ 

Кут повороту ковша ✓ 

Бортовий комп’ютер ✓ 

Кондиціонер ✓ 

Корректор фар ✓ 

 

 



 

 

 

шасі FOTON DAIMLER 

Наведене креслення носить виключно інформативний характер  

 

 

 

 

 

 

 

 

З повагою, 

ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 

Е-mail: tovkst@gmail.com 

mailto:tovkst@gmail.com


 

 

 


