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Самоскид комунальний АС-6 КОБАЛЬТ (4х2) 

 

 

Вантажопідйомність 6 т 

Кількість осей 2 

Об`єм кузова 4 м³ 
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Самоскид комунальний АС-6 КОБАЛЬТ на шасі FOTON DAIMLER від 

компанії «Київ-Спецтех», призначений для перевезення і вивантаження різних 

сипучих матеріалів і великогабаритних відходів. 

Варто відзначити однієї з його функцій є перевезення палетованих 

вантажів, на великі і малі відстані. Самоскид комунальний, на шасі Фотон 

Даймлер, має найкращу вантажопідйомність до 6 тон в своєму класі, компактні 

габарити самоскида АС-6 КОБАЛЬТ, є великою перевагою серед його 

конкурентів. 

Існує ряд сфер, де самоскид АС-6 КОБАЛЬТ можна застосувати: 

• Комплекс агропромислового виробництва. 

• У сфері будівництва, самоскид буде вкрай незамінною технікою. 

• Сфера комунального і міського господарства. 

Ручне навантаження і навантаження за допомогою підйомно-

транспортного устаткування включаючи гідравлічні навантажувачі та 

екскаватори, що дозволяє найбільш ефективно завантажувати різні інертні і 

будівельні матеріали. Міцний кузов забезпечує цілість і збереження вантажу при 

транспортуванні на довгі відстані, гідравлічна система від голландської фірми 

HYVA. 

Дана модель самоскида увібрала в себе сучасні технології, в поєднанні 

передових розробок компанії Lotos, розташованої на території Великобританії та 

Німецької компанії Mercedes-Benz. У свою чергу - це додало ряд позитивних 

характеристик безпеки, при експлуатації самоскида. 

  Витрати палива були знижені, витрати на ремонт і обслуговування 

скоротилися в рази, що є безперечною перевагою, визначальними факторами 

якості самоскида. 
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Основні переваги самоскида: 

• Економічність у використанні і обслуговування. 

• Багатофункціональність самоскида. 

• DAIMLER-BENZ - сучасна конструкція ходової частини самоскида. 

• Високий ступінь стійкості. 

• Безпека на високому рівні, забезпечена компанією німецького виробника 

WABCO. 

• Всі комплектуючі імпортного зразка, що в свою чергу говорить про якість. 

• Прекрасний кондиціонер. 

• Кабіна трьох місцева 

 

Найголовнішим перевага є його витрата палива, він дуже малий, при дуже 

високій вантажопідйомності. 

 

Основна перевага - мала витрата палива при великої вантажопідйомності! 
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Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці виміру 

Модель АС-6  

Бренд КОБАЛЬТ  

Шасі Фотон  

Категорія самоскид комунальний  

Вантажопідйомність 6 т 

Кол. / формула 4х2 м 

Обсяг кузова 4 м³ 

Двигун Cummins ISF3.8S5  

Потужність 160 л.с. 

Розхід паливо на 100 км 18 л 

Довжина 2800 мм 

Ширина 1900  мм 

Висота 800 мм 
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ІНШІ ФОТО 

 


