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Автофургон ізотермічний FKF-1069.02 КОБАЛЬТ (4х2) 

 

  

 

Автофургон ізотермічний FKF-1069.02 КОБАЛЬТ на шасі FOTON 

DAIMLER від компанії Київспецтех, має відмінну особливість надовго зберігати 

термічний стан вантажів. Він ідеально підходить для перевезення різних 

матеріалів, продуктів харчування і лікарських засобів на середні і малі відстані, 

незамінний для внутрішньоміських і міжміських перевезень. Фургон може 

розмістити також і палетовані вантажі, всього близько 10 европалет, загальна 

вантажопідйомність яких становить 6 тон. 

 

 

Вантажопідйомність  6 т 

кількість осей 2 
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Гарантований ресурс 

Коробка передач Wanliyang 651В встановлюється на більш важку 8-тонну 

модель і прослужить набагато довше при менших навантаженнях. 

Гальмівна система Wabco 

Wabco - один з найвідоміших виробників компонентів для пневматичних 

гальмівних систем. Відрізняється високим рівнем надійності. Двоконтурна 

система з двома ресиверами - класичне рішення для вантажного автомобіля, 

технічно просте і в той же час надійне. 

Системи ABS і ASR 

ABS запобігає блокуванню коліс під час гальмування, скорочує гальмівний 

шлях, збільшує стабільність гальмування в складних дорожніх умовах (вода, сніг, 

лід, і ін.). ASR полегшує старт з місця на слизькому покритті. Знижує ймовірність 

занесення в русі. 

Підвищення ресурсу деталей 

Пальці кронштейнів ресор виконані шприцуємими. Це трохи підвищує витрати 

власника на ТО (так як потрібно більше регламентних робіт і витратних 

матеріалів), але позитивно впливає на підвищення ресурсу деталей. Шприцуємі 

хрестовини і шліцьові з'єднання карданної передачі трансмісії, а також карданної 

передачі рульового вала збільшують надійність і термін служби обслуговуються 

елементів. 

Оптимальне розміщення блоку управління двигуном 

Блок управління двигуном розміщений всередині рами відразу за поперечиною 

КПП (в районі паливного бака). Від зустрічного потоку води і бруду закритий 

поперечиною, від води зверху - надбудовою. Розміщення блоку далеко від частин, 

що нагріваються (двигун, вихлопна система) дозволяє уникнути температурних 

коливань, що позитивно позначається на надійності. Корпус встановлений 

вертикально і кріпиться до рами через вібропоглинаючі прокладки. Для більшої 

надійності коннектор закритий спеціальним волого і пилозахисним чохлом. 
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Шприцуємий рульової наконечник 

Пильовики кермових наконечників не забезпечують повної герметичності, і з 

часом вода і бруд потрапляють всередину шарніра, що призводить до його 

передчасного виходу з ладу. Можливість поновлення мастила шарніра сприяє 

суттєвому продовження терміну його служби. 

Aлюмінієвий паливний бак 

Обсяг бака - 120 л, він не схильний до корозії і розрахований на довгий термін 

служби. Це забезпечує більший у порівнянні з конкурентами запас ходу на одній 

заправці. 

Продумана система оглядовості 

Кожен новий автомобіль обладнаний ширококутними дзеркалами з великим 

діапазоном регулювання та електрообігрівом. 

Трансформація кабіни 

Спинки сидінь трьохмісної кабіни складаються. При необхідності спинка 

середнього крісла перетворюється в столик, під кришкою якого захований відсік 

для документів. 

Пуск при низьких температурах 

Двигун обладнаний підігрівом масла, системою підігріву палива для 

забезпечення пуску при температурі -40 ° С. 

Трансмісія 

На вантажівці встановлюється механічна 6-ступінчаста коробка передач з 

коробкою відбору потужності від однієї з лідируючих китайських компаній з 

виробництва елементів трансмісії - Wanliyang Transmission. 

Матеріали підвищеної міцності для коробки передач 

Шліфовані зуби шестерень і двоконтурні синхронізатори забезпечують 

низький шум і передачу високого крутного моменту. 
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Захист від зовнішнього впливу 

Гальмівна система барабанного типу краще захищена від пилу і бруду. 

Ефективність нової гальмівної системи збільшена за рахунок збільшення площі 

гальмівних колодок. 

Підвіска 

Ресори змінного перерізу забезпечують більшу вантажопідйомність, комфорт, 

високу стабільність при повному навантаженні або перевантаженні. 

Надійність рами 

Товщина лонжеронів (6 мм), велика кількість поперечин і елементи посилення 

забезпечують виняткову міцність конструкції - машина не боїться 

перевантаження. Раціонально використано простір усередині рами. Запасне 

колесо знаходиться нижче її рівня. Це дозволяє встановити надбудову якомога 

ближче до рами, що знижує загальний центр ваги вантажівки. 

Захист проводки і пневматики 

Для проходу під рамою джгут проводки кріпиться до оригінального металевого 

кронштейну, що дозволяє уникнути провисання і перетирання. Шланг 

пневмосистеми укладений в захисну спіральну оплетку. Прохід через раму 

здійснюється за допомогою з'єднувального штуцера. 

Скринька для інструментів 

Є можливість застосування навісного замка. 

Кабіна 

Схема з кабіною над двигуном забезпечує хорошу маневреність, компактні 

габарити і збільшену довжину вантажної платформи, що дозволяє монтувати на 

шасі великий асортимент надбудов самого різного призначення. 

Ефективне головне освітлення і протитуманні фари позитивно впливають на 

активну безпеку - водієві краще видно шлях. У тумані автомобіль помітніше на 

дорозі. 
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Форсунки омивача скла виведені на склоочисники. Це рішення дозволяє краще 

очищати лобове скло, економить омиваючу рідину і знижує стомлюваність водія. 

Місце водія 

В кабіні буде зручно і комфортно водієві будь-якого зросту і комплекції. 

Широкий діапазон регулювання крісла і рульового колеса (положення рульової 

колонки налаштовується по нахилу) дозволяє вибрати оптимальне положення за 

кермом. 

Всі органи управління другорядними функціями (піч, магнітола і т.д.) 

Інтуїтивно зрозумілі і не вимагають звикання. 

У порівнянні з іншими ізотермічними автофургонами модель FKF-1069.02 

КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER має ряд переваг: 

 

 Ходова від DAIMLER-BENZ, її надійна і вдосконалена конструкція; 

 Велика вантажопідйомність; 

 компактність; 

 Всі комплектуючі, а особливо: КПП, двигун і фурнітура фургона - імпортні; 

 Високий ступінь безпеки від WABCO (німецька високотехнологічна 

корпорація); 

 Багатофункціональність, але при цьому економічність; 

 Оснащеність кондиціонером. 

 

Фургон має широкий діапазон температурного режиму від -10 до +5 градусів 

за Цельсієм, мала витрата палива -16л на 100км. 
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Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці 

виміру 

Модель ТЗ FKF-1069.02  

Бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТЗ автофургон ізотермічний  

Бренд шасі FOTON DAIMLER  

Суббренд шасі AUMARK  

Вантажопідйомність 

платформи 

6 т 

Розміри ТС  5200 × 2300 × 2200 мм 

Колісна формула 4 × 2  

Температурний режим 

фургона 

 від -10 ° С до + 5 ° С   

Двигун  PERKINS Ti   

Потужність  135  к.с 

Витрата палива на 100 км 16 л 

Гальмівна система WABCO  

Рульове управління ZF  

Зчеплення Valeo  

Амортизатори Sachs  
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ІНШІ ФОТО 

 

 

 

 

  


