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Автофургон ізотермічний FKF-1129.02 КОБАЛЬТ (4х2) 

 

  

 

FKF-1129.02 на основі шасі FOTON DAIMLER від компанії Київспецтех - 

це ізотермічний фургон, який використовується для транспортування на малі і 

середні відстані вантажів, вимогливих до температурних умов. 

Вантажопідйомність  12 т 

Кількість осей 2 
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Даний фургон має широкий спектр застосування - його можна використовувати: 

 

 Для перевезення продуктів харчування. 

 Для препаратів лікарського призначення. 

 Для перевезення палетованих вантажів - до 12 європалет. 

 Для перевезення вантажів різного призначення. 

 

Спец фургон призначений для перевезення вантажів, яким потрібна термічна 

безпека - на відстань, як малу так і середню. Автофургони FKF-1129.02 мають в 

своєму арсеналі високу вантажопідйомність, і це при досить малих габаритах. 

 

До переваг даної моделі фургона можна віднести: 

 

 Економічність фургона і його багатофункціональний профіль. 

 DAIMLER-BENZ -Покращена ходова частина фургона. 

 Стандарт безпеки фургона, перебувати на високому рівні - забезпечено це 

німецькою компанією WABCO. 

 Комплектуючі запчастини фургона імпортні, що в свою чергу говорить про 

високу якість. 

 Є спальне місце і кондиціонер. 

 

Комфортабельний фургон, створений за сучасними технологіями і відповідає 

сучасним стандартам якості. Великий спектр застосування, робить його хорошим 

конкурентом на ринку. При своїй високій вантажопідйомності і малих габаритах, 

фургон може впоратися практично з будь-яким завданням. Дана модель фургона, 

є відмінним рішення для перевезення вантажів, які потребують термічної 

збереження. 
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Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці 

виміру 

Модель ТЗ FKF-1129.02  

Бренд КОБАЛЬТ  

Тип ТЗ автофургон ізотермічний  

Бренд шасі FOTON DAIMLER  

Суббренд шасі AUMARK  

Вантажопідйомність 

платформи 

12 т 

Розміри ТС 6200 × 2300 × 2200 мм 

Колісна формула 4 × 2  

Температурний режим 

фургона 

 від -10 ° С до + 5 ° С   

Двигун  Cummins ISF 3,8S  

Потужність 160 к.с 

Витрата палива на 100 км 20 л 

Гальмівна система WABCO  

Рульове управління ZF  

Зчеплення Valeo  

Амортизатори Sachs  
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ІНШІ ФОТО 

 


