
 

 

Зерновоз-самоскид АС-3251/2А КОБАЛЬТ  (6х4) 

 

Призначенням зерновозу-самоскида АС-3251/2А КОБАЛЬТ з шасі FOTON DAIMLER 

(6х4) від компанії «Київ-Спецтех» є перевезення вантажів сільгосппризначення: зернових 

культур, мінеральних добрив. 

Розміри кузова (Д*Ш*В) -  5200*2600*2100 

Кубатура - 28 

Вага (кг) – 1800 

                      



 

 

 

 
 

Можливий монтаж на шасі: 

 



 

 

 

 
Доставка об'ємних матеріалів в місця зберігання може здійснюватися по дорогах і в 

польових умовах. 

Техніка оснащена полегшеним звареним причепом кузовом зі збільшеним об'ємом 

(28м.куб). Кузов прямокутний, борти - відкидні, з можливістю відкриття як щодо верхньої 

так і щодо нижньої осей перекидання. Також відкриваються три частини верху бокового 

борту. 

Платформа має несучий каркас, два гідроциліндра "HYVA" або "BENOTTO" 

кріпляться в середній точці кузова. Розвантаження - на обидві бокові сторони. Можливе 

кріплення по центру кузова одного циліндра для здійснення тристороннього 

розвантаження. Відкривання заднього борту в двох варіантах. Комплектується 

еврофаркопфом "V. ORLANDI", для тривісного самосвального причепа об'ємом до 32 куб. 

м. і тристороннім розвантаженням. Машина оснащена електричними, гідравлічними і 

пневматичними висновками для причепа. 

Самоскид-зерновоз АС-3251 / 2А КОБАЛЬТ з шасі FOTON DAIMLER володіє такими 

перевагами: 

 Використання імпортних комплектуючих: гідравліка, КПП, двигун та ін. 

 Ходова від DAIMLER-BENZ вдосконаленої конструкції; 

 Німецькі стандарти безпеки від корпорації WABCO; 

 Економічність і багатофункціональність; 

 Збільшено стійкість і здатність до подолання ухилів; 

 Є кондиціонер і спальне місце. 



 

 

Основна перевага - мала витрата палива при великій вантажопідйомності! 

 

 
 

 

 

  
 



 

 

 

Технічні характеристики шасі: 

Характеристика Показники Одиниці 

вимірювання 

Категорія Самоскид-зерновоз  

Модель АС-3251 / 2А  

Бренд КОБАЛЬТ  

Шасі FotonDaimler  

Вантажопідйомність 25 т 

Кол. / формула 6х4 м 

Обсяг кузова 28 м³ 

Двигун МAN WР10.310  

Потужність 316 л.с. 

Витрата палива на 100 км 35 л 

 



 

 

 
Задній модуль складається з двох бортів: 

 Нижній борт – відкривається знизу-вгору (для розвантаження зернових) і разом з 

верхнім в бік. 

 Верхній борт – відкривається в бік (для розвантаження зерномета) і разом з нижнім 

в бік (для розвантаження європалєт). 

Бічний модуль складається з двох бортів: 

 Нижній борт відкривається знизу-вгору (для розвантаження зернових). 

 Верхній борт – глухий (неробочий). 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 


