
  

 

 

                                     Самоскид DFA 3165 Dongfeng 

 
 
 

 

Самоскид DFA 3165 Dongfeng розрахований на перевезення вантажу до 10 тонн. 

Укомплектовані двигуном YC4D150-50, який характеризується високими 

показниками надійності та економічності витрати топлива. Вантажівка повністю 

відповідає екологічним стандартам Євро-5. 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Можливий монтаж на шасі: 

 

 
 

 



  

 

 

Машини розраховані на перевезення вантажу до 10 тонн. Укомплектовані двигуном 

YC4D150-50, який характеризується високими показниками надійності та економічності 

витрати топлива. Вантажівка повністю відповідає екологічним стандартам Євро-5. 

Двомісна кабіна зі спальним місцем та кондиціонером виділяється сучасним ергономічним 

інтер'єром. Широке лобове скло та комплект зеркал забезпечують відмінний огляд. Зручне 

розміщення всіх приладів управління та регульоване анатомічне сидіння водія підвищують 

продуктивність роботи і зменшують рівень стомлюваності. Кабіна укомплектована 

тахографом, кондиціонером, радіо, USB. 

Ці вантажні машини користуються високою популярністю у всьому світі завдяки своїй 

надійності і відносно невеликій вартості. Висока якість досягається завдяки тісному 

співробітництву компанії DongFeng Trucks з провідними світовими автовиробниками. Дані 

вантажівки не поступаються за якістю і надійністю американським і європейським аналогам, 

при цьому вартість китайських машин DongfengDFA 3165 значно нижча. 

Середньотонажні вантажні шасі DongFeng 3165 (16 т) входять до одного з найпопулярніших 

сегментів вантажівок, призначених для міських перевезень. Виділяються високою 

маневреністю і надежністю. Обладнані стабілізаторами поперечної стійкості. Шасі 

призначені для встановлення самоскидів-зерновозів, бортових платформ з крано-

маніпуляторними пристроями, а також широкого переліку комунальної та спецтехніки. 

 

 



  

 

Параметр Показник 

Колісна формула 4х2, самоскид 

Загальна довжина шасі, мм 6350 

Ширина кабіни, мм 2380 

Висота кабіни, мм 3175 

Колісна база, мм 3400 

Передній звис, мм 1230 

Задній звис, мм 1720 

Максимальна швидкість, км/рік 90 

Допустима повна маса, кг 16000 

Споряджена маса, теоретична, кг 7815 

Навантаження на вісь, теоретична, 

кг 

5600/10400 

Рама, мм 250 х (8+5) х 800 

Двигун Дизель, YC4D150-50 

Стандарт викідів Euro-5 

Максимальна потужність, л.с. 150 

Крутний момент, Нм/діапазон 500/1400-1800 

Кількість циліндрів 4 

Об'єм, л 4,2 

Зчеплення Сухе, однодискове 395 мм, з гідравлічним 

приводом і пневмокеруванням. 

Коробка передач FAST, механічна, 10-ступінчаста 

Кількість передач: вперед / назад 10/2 

 Гальмівна система Двоконтурна пневматична система з розділенням 

на передні та задні колеса. 

 Кабіна T20, шириною 2030 мм, білого кольору, 

механічне ручне керування нахилом, 

центральний замок, мультифункціональний 

кермо, електросклопідіймач, сидіння з 

пневмопідвіскою, кондиціонер. 

 Підвіска Передня: п/п 3,6 т, 12 параболічних ресор з 

амортизатором Задня ведуча : зварний 

штампований корпус, в/п 10 т, 12+9 параболічних 

ресор, підвіска вирівнюючого типу 



  

 

Шині 9.00R20 

Батарея 24В, 165 Ah 

Паливний бак, л 160, сталевий, з блокуванням з кабіни 

Пульт скидання Гідравлічний насос 130 л 

 

Дизельний двигун "Yuchai YC4D150-50 150 к.c. 4,2 л. National V" 

 

 



  

 

Технічні характеристики двигуна: 

Yuchai YC4D150-50 150 к.c. 4,2 л. National V 

Параметр Показник Параметр Показник 

модель двигуна: YC4D150-50 Марка двигуна:  Yuchai 

Серія двигуна: Серія YC4D Виробник двигуна: 
Guangxi Yuchai 

Machinery Co., Ltd. 

Діапазон адаптації: 
Середній самоскид, 

цементозмішувач 
Форма прийому: Турбований 

Кількість циліндрів: 4 Тип палива: дизельне паливо 

Розташування 

циліндрів: 
В лінію Зміщення: 4,214 л. 

Норми викидів: Euro-5 
Максимальна вихідна 

потужність: 
110 кВт 

Номінальні обороти: 2800 об/хв 
Максимальна 

потужність: 
150 к.с. 

Максимальний 

крутний момент: 
500 Нм 

Максимальна 

швидкість обертання: 
1400-1800 об/хв 

Форма двигуна: 
Вертикальний, рядний, з 

водяним охолодженням 
Маса нетто двигуна: 420 кг 

 



  

 

 


