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Комерційна пропозиція 

Машина дорожня комбінована  МКД-60                                                    

на базі самоскиду Ford-3542  

      
 

Вартість – 4 400 000 грн, з ПДВ 

 

Комплектність:  

 відвал; 

 щітка; 

 піскорозкидач 
 доставка 

 монтаж 

 документальне переобладнання в сервісному центрі під ключ 

 гарантійний сервіс 

 після гарантійний сервіс 

 кредит 

 лізинг 

 

Основне призначення: 

 

Комбінована дорожня машина МКД-60 представляє собою автомобіль-самоскид                                

Ford-3542, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-60, до складу  якого входить 

снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антиожеледних 

реагентів. 

Спеціальне обладнання легко монтується і демонтується, його склад дозволяє 

використовувати автомобіль цілий рік. 
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Шасі -  самоскид Ford-3542D або Ford- 3530  

 

   
Колісна формула - 6x4 

Екологічний клас – Euro-5 

Колісна база, мм – 3800 

Двигун 

Тип - Ecotorq 12.7 л 

Потужність, к.с. - 420 

Габаритні розміри: 

Передній звис, мм - 1490 

Колісна база, мм - 3800 

Повна довжина, мм - 7530 

Відстань між 2й і 3й віссю, мм - 1350 

Довжина кабіни, мм - 1820 

Висота автомобіля, мм - 3224 

Ширина автомобіля, мм -  2540 

Ширина шасі, мм - 770 

Задній звис, мм - 890 

Корисна довжина шасі, мм - 5890 

Висота шасі спереду, мм - 225 

Висота шасі ззаду, мм - 285 

Дорожній просвіт спереду, мм - 435 

Дорожній просвіт ззаду, мм – 308 

 

Снігоочисний відвал  
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Загальна ширина відвалу, мм......................................3000 

Висота відвалу, мм........................................................950 

Ширина робочої зони, мм............................................2700-3000 

Робоча швидкість, км/год.............................................40 

Кут повороту направо (наліво), град...........................30 

Маса відвалу, кг............................................................565 

Матеріал лемеша.........................................................гума, товщина 40 мм 

Управління....................................................................гідравлічне з кабіни 

Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від 

свіжого снігу. Використовується в міських умовах. До складу обладнання входять: плита опорна; 

рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два 

гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на 

передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується  Управління поворотом відвала вправо-

вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія. 

Основні переваги: міцна конструкція; зручність в експлуатації; ефективне снігоочищення; 

управління з кабіни водія; забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, матеріал з якого 

виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу 

 

 

Піско-солерозкидальне обладнання 
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Технічні характеристики: 

1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних 

пристроїв і механізмів.  

2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей 

привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.  

3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на 

стінках кузова;  

4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором  

5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.  

 
 НАЙМЕНУВАННЯ 

Характеристик  

ЗНАЧЕННЯ 

ПОКАЗНИКА  

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ  

Об'єм бункера 10 м.куб.  
Максимальна ширина 

робочої зони  
12  м  

робоча швидкість  60 км/год  
транспортна швидкість  80  км/год  
Тип приводу  гідравлічний  

 

 

Обладнання щіточне 

   

Ширина робочої зони, мм..........................................2500 

Діаметр щітки, мм........................................................550 

Частота обертання, об/хв ...........................................300-400 

Допустимий знос щітки до діаметра, мм....................200 

Робоча швидкість, км/год.............................................20 

Транспортна швидкість……………………………….60 

Маса щітки з елементами кріплення, кг......................250 

Робочий кут, град...........................................................30 

Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих 

протиожеледних матеріалів. 

Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля 

притиску щітки до поверхні дороги 
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