
 

 

Комерційна пропозиція 

Сміттєвоз СВ-501.2 із боковим завантаженням на шасі JAC N120 

 

Сміттєвоз з боковим завантаженням СВ-501.2 на шасі JAC N120 призначений 

для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування, а також 

механізованого розвантаження твердих побутових відходів (ТПВ).  

 

 

 



 

 

У стандартну комплектацію сміттєвоза входить: кузов, маніпулятор, механізм 

перекидання, ущільнювальний механізм. Додатково може бути укомплектований 

відвалом для прибирання снігу. 

Завантаження відходів в кузов проводиться з контейнера бічним маніпулятором. 

Ущільнення відходів в кузові проводиться штовхаючою плитою. 

Технічні характеристики обладнання: 

Базове шасі  JAC N120 

Місткість кузова  7,5 м3 

Привід підйомного пристрою  Гідравлічний 

Вантажопідйомність маніпулятора  До 700 кг 

Тип контейнерів, що обслуговуються  ємність 0,12 - 1,1 куб.м. 

Коефіцієнт ущільнення 1:4 

Транспортна швидкість  60 км / год 

 

Сміттєвоз має універсальний захват для механізованого завантаження сміття з 

контейнерів ємністю від 0,12 до -1,1 м3  

 

 

  



 

 

  
Технічні характеристики шасі  JAC N120: 

 

Параметр Показник Од.виміру 

Колісна формула 4х2 
 



 

 

Повна допустима вага 

автомобіля 
12 000 кг 

Габарити шасі 8300×2345×2450 мм 

Навантаження на передню 

вісь 
2 870 кг 

Навантаження на задню вісь 4 480 кг 

Власна вага шасі 4 290 кг 

Вантажність 7 700 кг 

Безпека ABS 
 

Колія передніх коліс, 1948 мм 

Колія задніх коліс, 1847 мм 

Підвіска 

Тип підвіски, пер./зад. 

ресорна/ресорна 

з заднім 

стабілізатором. 
 

Мінімальний радіус повороту 11 м 

КПП 

Тип КПП механична 
 

Кількість передач КПП 6 + 1 
 

Кліренс 218 мм 



 

 

Розмірність коліс, 6 + запаска 255/70R22.5 
 

Максимальна швидкість 115 км/г 

Двигун CUMMINS 
 

Екологічний стандарт EURO-5 
 

Тип палива Дизель 
 

Робочий об’єм двигуна 3 760 см.куб 

Потужність двигуна 125  /170 кВт/ к.с 

Максимальний крутний 

момент 
592/1300-1700 (н/м) 

Паливний бак л 210 

 

Керування: 

 

 Гідропідсилювач керма; 

 Регулювання рульової колонки по висоті та глибині нахилу; 

 Блокування керма; 

 Мультифункціональне кермо. 

 

Кабіна: 

 Комфортна, кабіна з додатковим утепленням. 

 Москітна сітка захисту двигуна. 

 Склопідіймачі з електроприводом. 

 Механічне підняття кабіни. 

 Дзеркала заднього огляду з підігрівом.    

 Ремені безпеки пасажира і водія. 

 Сигнал заднього ходу. 



 

 

 Сидіння водія, регулюється в 3-х діапазонах. 

 Високоякісна  матеріал  салону. 

 Регульоване в 2-х діапазонах сидіння пасажира 

 Кондиціонер. 

 Центральний замок. 

 Фари з електрорегулюванням. 

 CD/MP3. 

 Сонцезахисні шторки для водія та пасажира. 

 Підстаканники в передній панелі. 

 Підкурювач. 

 Підніжка з антислизьким покриттям. 

 Бортовий комп’ютер. 

 

Гальмівна система пневматичного типу: 

 Передні дискові гальма, з вологовідділювачем. 

 Задні барабанні гальма. 

 ABS. 

 

Інше: 

 Паливний фільтр сепаратор з вологовідділювачем. 

 Декомпресійне гальмо двигуна. 

 Акумуляторні батареї 120А.г*2  24Вт. 

 Свічка накалу. 

 Закритий акумуляторний відсік. 

 Захист піддону картеру. 

 Ящик для інструменту. 

 Підготовка під тахограф. 

 Морозостійкі резинові деталі. 

 Зчіпний пристрій. 

 Аварійний трикутник. 

 



 

 

 

 


