
 

 

Комерційна пропозиція 

Сміттєвоз з боковим завантаженням СВ-801.3 
на шасі FORD Trucks 1833 

 
 

 
 

 

Сміттєвоз з бічним завантаженням СВ-801.2  на шасі FORD Trucks1833 призначений 

для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження 

твердих побутових відходів. 

 



 

 

  

Технічні характеристики 

 

Параметр Одиниці 

вимірювання 

Значення 

Місткість кузова м3           15 

Коефіцієт пресування - До 4 

Система завантаження - Механічна 

Тип приводу робочих органів - Гідравлічний 

Вантажопідйомність маніпулятора кг До 700 

Тип контейнерів,що обслуговуються м3 0,75  і 1,1 

Транспортна швидкість км/год 60 

Ущільнення відходів в кузові робиться штовхаючою плитою.  

Вивантаження здійснюється штовхаючою плитою іперекиданням кузова.  

До складу спеціального устаткування входять:  

 кузов; 

 задній борт; 

 штовхаюча плита; 



 

 

 бічний маніпулятор;  

 гідравлічна і електрична системи 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ FORD Trucks 1833 

 

Ford 1833- з колісною формулою 4х2, використовується для перевезення різного 
виду вантажів та спеціального обладнання. Кабіна безкапотна, з гарною шумо-та 
віброізоляцією, крісло водія на пневмопідвісці, з підігрівом. Рама підсилена, 
товщина - 7 мм. Передня підвіска - параболічна ресора, задня підвіска - 
ресорна. На автомобіль встановлений  дизельний двигун Ecotorq, з робочим 
об′ємом 8,974 л. Оснащений системою ABS, датчиком зносу гальмівних колодок, 
стабілізатором поперечної стійкості, електрокоректором фар, повітряним 
компресором, тахографом, імобілайзером, Гальма - пневматичні, двоконтурні з 
вбудованим осушувачем і підігрівом. 

Модель Ford 1833 

Тип кабіни денна 

Екологічний клас Euro 5  

Колісна формула 4х2 

Колісна база 3800 мм 

Передній звис 1500 мм 

Задній звис 1350 мм 

Довжина 6650 мм 

Висота 3140 мм 

Ширина(без дзеркал) 2540 мм 



 

 

Довжина кабіни 1820 мм 

Ширина шасі 770 мм 

Корисна довжина шасі 4380 мм 

Висота шасі спереду 225 мм 

Висота шасі ззаду 285 мм 

Дорожній просвіт спереду 335 мм 

Дорожній просвіт ззаду 357 мм 

Радіус повороту 7770 мм 

Технічно дозволена вага 34 000 кг 

на передню вісь 7500 кг 

на задню вісь 13 400 кг 

Споряджена маса 9914 кг 

на передню вісь 5338 кг 

на задню вісь 2288 кг 

Корисне навантаження 24 087 кг 

на передню вісь 2163 кг 

на задню вісь 11 112 кг 

КПП  автомат  

ДВИГУН Ecotorq 

Об'єм 8,974 л 

Потужність 330(243 kw) 

Обертовий момент 1300 Нм при 1200-1700 об/хв 

Зчеплення Однодискове 430 мм 

Товщина рами 7 мм з підсилювачами 

Міцність шасі 355 МПа 

Паливний бак 315 л сталевий 

Шини 315/80 R 22,5 

Диски 22,5х9 сталеві 

 



 

 

 


