












Характеристики Од. виміру БНП-40
Система розвантаження кузова бункера - шнекова
Швидкість вивантаження бункера хв 6,5
Маса повна (не більше) кг 40 000
Маса спорядження (не більше) кг 11 000
Вантажопідйомність (не більше) кг 29 000
Місткість кузова бункера м3 40
Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина (в транспортному положенні)
- висота в транспортному положенні
- висота в робочому положенні

мм
мм
мм
мм

10 800
3 450
3 940
5 240

Висота:
- завантаження найменша (з правого борту)
- вивантаження (по козирку шнека по правій стороні)

мм
мм

3 350±30
3 600 - 4 300

Підвіска - тридем,
трьохвісна,
залежна з
листовими
ресорами і

реактивними
штангами

Колія коліс мм 2 400±2/2 500±2
Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
16.00х22.50/
20.00х26.50
безкамерні

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5

Гальма:
- тип
- живлення

-
-

гідро/пневмо
система тягача





Характеристики Од. виміру БНП-30
Система розвантаження кузова бункера - шнекова
Швидкість вивантаження бункера хв 4,9
Маса повна (не більше) кг 31 300
Маса спорядження (не більше) кг 8 800
Вантажопідйомність (не більше) кг 22 500
Місткість кузова бункера м3 30
Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина (в транспортному положенні)
- висота загальна
- висота борту зі сторони завантаження

мм
мм
мм
мм

8 500
3 250
4 050
3 420

Висота:
- завантаження найменша (з правого борту)
- вивантаження (по козирку шнека по правій стороні)

мм
мм

3 350±30
3 600 - 4 300

Підвіска - тандем,
двовісна,
залежна з
листовими
ресорами і

реактивними
штангами

Колія коліс мм 2 400±2/2 500±2
Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
16.00х22.50/
20.00х26.50
безкамерні

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5

Гальма:
- тип
- живлення

-
-

гідро/пневмо
система тягача





Характеристики Од. виміру БНП-20 БНП-20/2
Система розвантаження кузова бункера - шнекова шнекова
Швидкість вивантаження бункера хв 3 3
Маса повна (не більше) кг 22 600 20 000
Маса спорядження (не більше) кг 5 600 5 300
Вантажопідйомність (не більше) кг 17 000 14 300
Місткість кузова бункера м3 22 20

Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина (в складеному/розкладеному стані)
- висота загальна (в складеному/розкладеному стані)

мм
мм
мм

6 000
4 100/6 250
3 850/4 980

7 500
2 600/3 000
3 850/4 300

Висота:
- завантаження найменша (з правого боку)
- вивантаження (по козирку шнека по правій стороні)

мм
мм

3 550±30
3 900 - 4 425

3 400
3 975 - 4 825

Підвіска мм
-

жорстка
(відсутня)

тандем,
двовісна,
залежна з
листовими
ресорами і

реактивними
штангами

Колія коліс мм 3 246±2 2 160±2

Колеса

- тип шин
- розмір шин

дискові
DW21B

безкамерні
650/75 R32

дискові
16.00х22.5
безкамерні

560/60 R22.5

Гальма:
- тип
- живлення

-
-

гідро/пневмо
система тягача

гідро/пневмо
система тягача





Характеристики Од. виміру БНП-16
Система розвантаження кузова бункера - шнекова
Швидкість вивантаження бункера хв 2,5
Маса повна (не більше) кг 20 000
Маса спорядження (не більше) кг 5 980
Вантажопідйомність (не більше) кг 14 000
Місткість кузова бункера м3 16
Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина (в транспортному положенні)
- висота загальна
- висота борту зі сторони завантаження

мм
мм
мм
мм

6 830
2 690
3 695
3 080

Висота:
- завантаження найменша (з правого боку)
- вивантаження (по козирку шнека по правій стороні)

мм
мм

3 080±30
3 975 - 4 825

Підвіска - тандем
двовісна

залежна з
листовими
ресорами і

реактивними 
штангами

Колія коліс мм 2 160±2

Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
11.75х22.50
безкамерні

385/65R22.5

Гальма:
- тип
- живлення

-
-

гідро/пневмо
система тягача





Характеристики Од. виміру НПСТ-24 НПСТ-14
Маса повна (не більше) кг 31 000 17 400
Маса спорядження (не більше) кг 7 000 3 400
Вантажопідйомність (не більше) кг 24 000 14 000
Місткість кузова м3 24 14

Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

8 300
3100
3 350

6 140
2 600
2 175

Осі коліс од. 2 2

Підвіска - тандем,
двовісна,
залежна з
листовими
ресорами і

реактивними
штангами

тандем,
двовісна,
залежна з
листовими
ресорами і

реактивними
штангами

Колія коліс мм 2 340±2 2 160±2
Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
16.00х22.50/
20.00х.26.50
безкамерні

560/60 R22.5
600/55 R26.5
650/55 R26.5

дискові
11.75х22.50

безкамерні
385/65 R22/5

Гальма:
- тип
- живлення

-
-

гідро/пневмо
система тягача

гідро/пневмо
система тягача

Необхідна потужність трактора к. с. від 220 120-150





Характеристики Од. виміру НПС 2650 НПС 2150
Маса повна (не більше) кг 34 500 34 500
Маса спорядження (не більше) кг 8 200 10 950
Вантажопідйомність (не більше) кг 24 800 21 800
Місткість кузова м3 52 50

Габаритні розміри: 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

11 500
2 600
3 550

12 400
2 600
3 700

Осі коліс од. 3 3

Підвіска - залежна,
на продольних

пружинах важелях з
пневматичними
елементами і
телекспічними
гідравлічними

амортизаторами,
та під’ємною
першою віссю

залежна,
на продольних

пружинах важелях з
пневматичними
елементами і
телекспічними
гідравлічними

амортизаторами,
та під’ємною
першою віссю

Колія коліс мм 2 060±2 2 060±2

Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
11.75х22.50
безкамерні

385/65 R22/5

дискові
11.75х22.50
безкамерні

385/65 R22/5

Гальма: - з двокамерними
пневнатичними

приводом, автоматичним 
регулятором гальмівних 
сил і антиблокувальною 

системою

з двокамерними
пневнатичними

приводом, автоматичним 
регулятором гальмівних 
сил і антиблокувальною 

системою





Характеристики Од. виміру ПС 1424
Маса повна (не більше) кг 19 500
Маса спорядження (не більше) кг 5 500
Вантажопідйомність (не більше) кг 14 000
Місткість кузова м3 24

Габаритні розміри: 
- довжина (з дишлом)
- ширина
- висота (з надставними бортами)

мм
мм
мм

8 650
2 600

3 300 (3 600)

Осі коліс од. 2
з двоскатним
ошинуванням

Підвіска - залежна, з
листовими
ресорами

Колія коліс мм 1 850±2

Колеса

- тип шин
- розмір шин

-

-
-

дискові
8.25х22.5 або 

9.00х22.5
безкамерні
11R22.5 або 
315/80R22.5

Гальма: - з двоконтурним
пневматичним

приводом, автома-
тичним

регулятором
гальмівних сил і

антиблокувальною
системою





Характеристики Од. виміру АСПС 2646
Маса повна (не більше) кг 44 800
Маса спорядження (не більше) кг 16 300
Вантажопідйомність (не більше) кг 28 500
Місткість кузова автомобіля м3 22
Місткість кузова причипу м3 24
Габаритні розміри автомобіля: 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

8 100
2 600
3 350

Габаритні розміри причепу:
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

8 600
2 600
3 150

Гідросистема підйому кузова - один або два 
гідроциліндри
телескопічних, 
односторонніх

Кут підйому кузова градус 40

Автомобільне шасі:
- колісна формула
- маскимальна швикість
- номінальна потужність двигуна, кВт

-
км/год

кВт

МАЗ-6501С5
6х4
85

242.6





Характеристики Од. виміру АСПС 2646
Маса повна (не більше) кг 44 800
Маса спорядження (не більше) кг 15 000
Вантажопідйомність (не більше) кг 29 800
Місткість кузова автомобіля м3 22
Місткість кузова причепу м3 24
Габаритні розміри автомобіля: 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

8 100
2 600
3 350

Внутрішні розміри кузова:
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

8 600
2 600
3 350

Гідросистема підйому кузова - один або два 
гідроциліндри
телескопічних, 
односторонніх

Кут підйому кузова градус 40

Автомобільне шасі:
- колісна формула
- маскимальна швикість
- номінальна потужність двигуна, кВт

-
км/год

кВт

КАМАЗ-65115
6х4
85

207





Характеристики Од. виміру АС 1422
Маса кузова повна кг 17 000
Вантажопідйомність (не більше) кг 14 000
Місткість кузова м3 22
Габаритні розміри кузова (по стійках): 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

 
5 230
2 550
1 952

Внутрішні розміри кузова (по стійках):
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

5 030
2 350
1 860

Гідросистема підйому кузова - один або два 
гідроциліндри
телескопічних, 
односторонніх

Кут підйому кузова градус 40

ВСТАНОВЛЮЄМО САМОСКИДНІ КУЗОВИ-
ЗЕРНОВОЗИ НА ШАСІ ЗАМОВНИКА





Характеристики Од. виміру XCMG XC-3507K

Повна маса (± 5%) кг 7850

Вантажопідйомність кг 3500

Макс. висота підйому (± 100) мм 7150

Вантажопідйомність при макс. висоті підйому кг 2000

Потужність двигуна кВт 70

Макс. швидкість руху  км/год 30

Радіус повороту мм 3880

Макс. ефективне навантаження кг 3500

Ефективне навантаження при макс. вильоті кг 1250

Центральна відстань навантаження мм 600

Кут нахилу стріли (± 1°) ° -3 ~ 65 

Нахил вилки (вперед (± 1,5)/назад (± 1°)) ° 90/17,5

Максимальне тягове зусилля KN 70

Колісна база (± 2%) мм 2985

Колія (± 2%) мм 1840

Тягове зусилля kN ≥70  (система 
Linde)

Гальмівний шлях м ≤12.5 

Мін. дорожній просвіт мм 400 

Підняття сек. 7,3

Опускання сек. 5,6

Час висування 2ї секції сек. 8,0

Час засування 2ї секції сек. 5,9





Характеристики Од. виміру АПУ-4,1-178

Масса повна, не більше кг 8 500

Маса споряджена, не більше кг 4 380

Потужність трактора, не менше кВт (л.с.) 57,4 (80)

Об’єм цистерни м3 3,5

Пожежний насос відцентрований НЦП-40/100-Р-Р - -

Вакумна всмоктуюча система - автономна, ва-
куумний насос 

шиберного типу з 
електроприводом

Запас пожежних рукавів м 128

Розхід лафетного ствола л/с 20

Габаритні роміри: 
- довжина
- ширина
- висота

мм
мм
мм

6 650
2 550
3 100
















