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Тягач ЕТХ-4251 КОБАЛЬТ (6х4) 

 

  

 

Серед різних видів тягачів, які добре показали себе на українських трасах, 

ЕТХ-4251 КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER від компанії Київспецтех. Цей 

екземпляр відрізняється вдосконаленим дизайнерським рішенням і надійністю, 

Вантажопідйомність 60 т 

Кількість осей 3 
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завдяки яким займає лідируюче місце в даному класі автомобілів і користується 

популярністю серед споживачів. 

 

Тягач ЕТХ-4251 КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER виділяється серед 

іншої техніки даного призначення наступними можливостями: 

 Володіє двигуном великої потужності (STЕYR), який доповнює паливна 

апаратура та електричне обладнання «BOSCH». 

 Координується в русі рульовим обладнанням "Benz". 

 Має ергономічну кабіну. 

 Відрізняється задніми мостами з посиленими властивостями. 

Проаналізувавши всі особливості цієї машини, можна зробити висновок, що 

цей автомобіль відповідає світовим стандартам. Він обслуговується в гарантійний 

та післягарантійний період, ремонт здійснюється в стислі терміни, оскільки в 

наявності сервісів великий асортимент комплектуючих за порівняно низькими 

цінами. 

Зупиняючи свій вибір на цій моделі тягача, ви повинні пам'ятати про головну 

перевагу - економічності цієї моделі - невеликій витраті палива, незалежно від 

вантажопідйомності. 

Основна перевага тягача ЕТХ-4251 КОБАЛЬТ - мала витрата палива при 

великої вантажопідйомності! 

Тягачі FOTONDAIMLER успішно продемонстрували свої переваги в кар'єрах 

і на автомагістралях України в зчепленні з самоскидними і іншими 

напівпричепами, вантажопідйомність яких становить понад 50 т, завдяки чому і 

досягається максимальна рентабельність автопоїзда. У даних умовах добре себе 

зарекомендувала ходова частина автомобіля і потужний двигун. Застосування 

планетарної бортовий передачі дозволило збільшити дорожній просвіт і 

підвищити прохідність тягача в умовах бездоріжжя. 

Новий комфортабельний кабіна ETX з сучасним дизайном не поступається по 

комфорту провідним європейським машинам. Високий дах і два спальних місця в 

кабіні дозволяють використовувати цей тягач і для міжміських перевезень. 
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На машині використано робоче обладнання та агрегати провідних світових 

виробників. 

За бажанням машина може бути обладнана коробкою відбору потужності для 

підключення приводу робочого устаткування. 

Безпечну експлуатацію автомобіля забезпечує пневматична двоконтурна 

гальмівна система WABCO, оснащена ABS. 

Тягач забезпечується інструкцією і каталогами російською мовою. 

Серед інших позитивних перетворень: 

 Ходова DAIMLER-BENZ відрізняється сучасним виконанням. 

 Німецька корпорація WABCO забезпечує безпеку машини. 

 Довговічність і надійність забезпечують імпортні комплектуючі. 

 Тягач оснащений системою кондиціонування і місцем для відпочинку. 

 

Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці 

виміру 

Модель ТЗ ЕТХ-4251  

Бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТЗ тягач  

Бренд шасі FOTON DAIMLER  

Суббренд шасі AUMAN  

Вантажопідйомність 

платформи 

60 т 

Розміри ТС  6500х2495х3700 мм 

Колісна формула 6 × 4  

Двигун  STEYR WD615.44  

Потужність  320 к.с 
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Кількість місць 2 + 1  

Витрата палива на 100 км 35 л 

Споряджена маса 9300 кг 

Повна маса авто 23700 кг 

Повна маса автопоїзда 46125  

Кпп 9JS180  

Розмір гуми 12,00R20  

Гальмівна система WABCO  

Рульове управління ZF  

Зчеплення Valeo  

Амортизатори Sachs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, д. 13/1, м Київ, Україна. 

Код ЄДРПОУ 42623361. IBAN UA573282090000026003000003717 в АТ «АБ« Південний ».  
Тел. +38 (097) 746-67-04, +38 (044) 232-02-98, +38 (099) 632-13-31 

  
 

контактний телефон 

Тел. +38 (097) 746-67-04 - Олексій Володимирович 

Тел. +38 (099) 632-13-31 - Viber, WhatsApp 

Тел. +38 (044) 232-02-98 

E-mail: tovkst@gmail.com 

Web: kievspecteh.com 
 

ІНШІ ФОТО 
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