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Самоскид-зерновоз 39 м3 на шасі SCANIA P 410 

 

Опис:  

Кузов зерновоз “Регіональний” 

Кузов призначений для використання самоскидів в колгоспних господарствах, на 

елеваторах, для перевезення зернових на далекі відстані. Кузов обладнаний знімними 

нашивками для зменшення габаритної висоти самоскида, з метою використання його 

при різних умовах експлуатації. 

Відкривання бортів: 

Задній борт – під зерно 

Правий борт – під зерно 

Лівий борт – глухий 
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Вантажні автомобілі серії Р добре себе почувають як на переповнених міських 

вулицях, так і посеред метушні будівельних майданчиків. Наші надійні та 

економічні вантажівки є легендою. Всі двигуни без винядку - 7-, 9- та 13-літрові 

- використовують технологію SCR, яка знижує негативний вплив на довкілля та 

витрати палива зі збереженням потужності. Перемикання передач відбувається 

плавно та швидко. 

Вантажні автомобілі серії Р можна замовити відповідно до характеру вашої 

діяльності, оснастити спеціальним обладнанням відповідно до потреб вашої 

роботи та до умов, у яких доведеться водити ці автомобілі. Покращена 

оглядовість та відмінні дорожні властивості P-cерії допоможуть вам відчути 

повний контроль над дорожньою ситуацією, а також легко впоратися з 

викликами та щоденними завданнями. 

Фото

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[Введите текст] 
 

 

Креслення: 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

[Введите текст] 
 

Технічні характеристики 

Кузов 

Габарит кузова: 7,3х2,55х2,1 

Об'єм 39 м. куб. 

Перекидання: 
на задню та праву 
сторони 

Шасі 

Двигун 

Показник Значення 

Двигун (модель) DC13 139 410 hp Euro 5 /Proconve P7 

Тип двигуна Рядний 6-циліндровий дизельний двигун 

Робочий об'єм 12,7 дм³ 

Екологічний стандарт Euro-5 

Макс. потужність при 1900 об/ хв 410 к. с. (302 кВт) 

Макс. крутний момент при 1000-1300 об/хв 2150 Нм 

Спосіб зниження 

токсичності відпрацьованих газів 
SCR 

Покажчик рівня масла у двигуні з вказівником 

Коробка передач 

Коробка передач GRSO905 

12+2-ступінчата коробка передач з демультиплікатором і дільником, прискорюючої 

передачі, 2-ма передачами малого ходу и 2-ма передачами заднього ходу. 

Охолоджувач масла коробки передач з охолоджувачем 

Олійні радіатори збільшують термін служби коробки передач у дуже важких умовах 

керування. 

Зчеплення 

Тип зчеплення автоматичне 

Функція безпечного режиму роботи 

електроприводу зчеплення 
так 

Захист від пробуксування зчеплення із захистом 

Шасі 

Колісна формула 6х2 
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