
 

 

 
 

                                      САМОСКИД-ЗЕРНОВОЗ DFH 3330 

                 
Самоскид зерновоз на базі тривісного шасі Dongfeng DFH 3330 з бічним 

розвантаженням, призначений для перевезення всіх видів зернових та олійних культур, а 

також інших сільськогосподарських вантажів. Зерновоз поєднує в собі потужність і 

надійність китайської вантажівки Dongfeng і ефективність кузова «Алеко». 

 

Модель: Самоскид DFH 3330A80 (Євро-5) 

Колісна формула: 6х4 

Допустима повна маса (GVW): 35,8 т 



 

 

Двигун: Cummins ISL 340.50, потужністю 340/245 к.с./кВт 

КПП: FAST 12-ступінчаста 

Об’єм кузова: 28-34 м³ 

 

Обсяг кузова китайського зерновоза самоскида DFH 3330 – 30-34 м³. Має заднє і 

правосторонній перекидання, що відкриваються верхні та нижні борти, може 

використовуватися в складі автопоїзда з причепами. Тент, що дозволяє робити кузов 

закритим або відкритим, в залежності від погодних умов і специфіки вантажу. 

А унікальні технології китайської компанії Dongfeng Trucks та її тісна співпраця з 

провідними автовиробниками світу, роблять даний зерновоз самоскид надійної і 

довговічною технікою. Китайський зерновоз самоскид Dongfeng ефективний і на 

ґрунтовій дорозі, і на трасі завдяки таким характеристикам як: 

 висока прохідність; 

 потужність двигуна 340 к.с.; 

 вантажність від 20 тонн; 

 міжосьовим і міжколісному блокуванню. 



 

 

 

 

Загальні характеристики 

Колісна формула 6х4 

Споряджена маса автомобіля 12 800 кг 

Вантажопідйомність 23 000 кг 

Повна маса автомобіля допустима 35 800 кг 

Направлення розвантаження на правий бік та назад 

Бак 400 л 

Об’єм платформи 30-34 м3 

Агрегатування з причепом фаркоп, електро-, пневмовиведення 

Кут заїзда/з’їзда 30/30 

Кліренс 340 мм 

Мінімальний радіус повертання 8 м 

Максимальний підйом 32% 

 

  Габаритні розміри 

Довжина 9050 мм 

Ширина 2600 мм 

Висота 3350 мм 

База 3800+1450 мм 

Колія колес 1-й/2-й/3-й вісей 2045/1860/1860 мм 

 

  Рульове управління 

Тип 
з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова 

гайка-рейка-сектор» 

 

  Двигун 

Модель двигуна Cummins, ISL 340 50 



 

 

Тип чотирьохтактний дизель з турбонаддувом 

Кількість та розташування 

ціліндрів 
6, рядне 

Потужність двигуна 340/245/2100 кс/кВт/об-хвилину 

Крутний момент 1482Нм/1400 об-хвилину 

Об’єм 8.9 л 

Ступінь стискання 16.6 

Середній розхід палива 32 л/100 км 

Система живлення впорскування палива під тиском 

Система охолодження рідинна 

Відповідність екологічним 

стандартам 
Евро V 

 

  Коробка передач 

Марка FAST 12JS180T 

Тип механічна, 12 – ступенева 

Кількість передач 12 вперед / 2 назад 

Передаточнее число головної 

передачі 
5,92 

 

  Гальмівна система 

Робоча 

Двухконтурна пневматична в розділенням 

по переднім і заднім колесам, з АБС 

(WABCO), барабанні гальмівні механізми 

всіх колес 

Допоміжна Моторне гальмо-уповільнювач 

Стояночна 
З приводом від пружинних 

енергоакумуляторів 

 

  Зцеплення 

Марка SACHS, F430 



 

 

Тип Сухе, однодискове 

 

  Підвіска 

Перша вісь 

Залежна, на 2-х напівеліптичних ресорах, з 

гідравличними телескопічними 

амортизаторами, зі стабілізатором 

поперечної стійкості 

Друга, третя вісі 
Залежна, балансирна на 2-х 

напівеліптичних ресорах 

 

  Шини 

Розмірність 12.00 R20, 315/80R22.5 

 

       

       



 

 

 

 

 

 


