
ТОВ «КИЇВ-СПЕЦТЕХ» 
01054, вул. Ярославів Вал, будинок. 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 
 

Самоскид комунальний АС-8 КОБАЛЬТ (4х2) 

 

 

Вантажопідйомність 8 т 

Кількість осей 2 

Об’єм кузова 6,5м³ 
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МОДЕЛЬ: AC-8 KOBALT на шасі FOTON DAIMLER (4х2) від компанії 

«Київ-Спецтех» - комунальний самоскид легкого класу з тристороннім 

розвантаженням, серії AUMARK CTX призначений для перевезення насипних і 

навалочних вантажів на середні та малі відстані по дорогах з твердим дорожнім 

покриттям . 

Посилений кузов 6.5 м3 ідеально підходить для роботи під гідравлічними 

екскаваторами і фронтальними навантажувачами c ковшами до ≤ 2.5 / м3 

ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ: 

Міське будівництво, комунальне господарство, підприємства 

агропромислового комплексу. 

Прекрасна маневреність, низька витрата палива і хороша прохідність при 

максимальному завантаженні до 8 тон, роблять його незамінним помічником в 

низці будівельних і комунальних завдань. 

НАДІЙНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНІСТЬ: 

Самоскид серії KOBALT »Light являє собою сучасну, високоякісну 

продукцію, що відповідає  передовим міжнародним технологіям, що поєднують 

в собі розробки компаній Mercedes-Benz (Німеччина) і LOTUS (Англія).  

Самоскид має високу ступінь безпеки при експлуатації, значно знижена на 

30% витрати палива, збільшена на 25% вантажопідйомність і при цьому 

скорочені витрати на технічне обслуговування і ремонти. 

ПОТУЖНІСТЬ, ЯКА ЗАСЛУГОВУЄ ДОВІІРУ 

Самоскид оснащений найсучаснішим дизельним двигуном Cummins ISF 

3.8, потужністю 160 к.с. з високим крутним моментом 500Нм / 1200-1, при цьому 

витрата палива складає всього до 18л / 100км. 

Двигун оснащується газовими насосами з Common Real, стартером і 

генератором фірми BOSCH, доповнює трансмісію механічна шестиступінчаста 

КПП ZF GEAR BOX, що забезпечує велику передачу потужності, плавність 

зачеплення шестерень, тривалий термін експлуатації і значну економію палива. 
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ХОДОВА ЧАСТИНА: 

Приводний міст STEYR в литому корпусі має корисне навантаження до 

8000 кг. 

Рама DAIMLER-BENZ з профілем 800х215х65х6мм, виготовлена за 

допомогою комп'ютерного моделювання, витримує високі навантаження і має 

велику опору на скручування. 

КАБІНА: 

Кабіна безкапотної конструкції шириною 1995 мм на три посадочні місця 

забезпечує машині гарну маневреність, чудову оглядовість і комфорт водієві під 

час водіння. 

Кабіна серії СTX обладнана регульованими сидіннями, регульованою по 

висоті і нахилу рульовою колонкою, ременями безпеки, кондиціонером, круїз-

контролем і аудіосистемою з колонками. 

БЕЗПЕКА І КОМФОРТ: 

Передні фари з тривимірним ефектом, протитуманні фари, 

гідропідсилювач зчеплення, німецька двоконтурна гальмівна система WABCO з 

ABS / ASR, гірське гальмо сповільнювач, забезпечують комфорт і безпеку під 

час водіння при повному завантаженні на затяжних спусках і підйомах. 

Самоскиди KOBALT Light оснащені гідравлічною системою PENTA-Італія 

або HYVA Голландія. 

Основна перевага - мала витрата палива при великої 

вантажопідйомності! 
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Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці вимірювання 

Модель АС-8  

Бренд КОБАЛЬТ  

Шасі Foton  

Категорія самоскид комунальний  

Вантажопідйомність 8 т 

Кол. / формула 4х2 м 

Об’єм кузова 6,5 м³ 

Двигун Cummins ISF3.8S5  

Потужність 160 л.с. 

Витрата палива на 100 км 18 л 

Довжина 3200 мм 

Ширина 2200 мм 

Висота 800 мм 
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ІНШІ ФОТО 

 


