Volvo FH 6x2 500 KM
z zabudową system wymienny BDF kurier

Główne cechy podwozia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silnik 13-litrowy 500 KM z SCR i EGR, 2500 Nm wersja K, norma emisji spalin EURO 6
Hamulec silnikowy VEB+ (z EPG) zintegrowany z układem napędowym pojazdu
Skrzynia biegów I-SHIFT AT2612F, 2600 Nm
Pakiet oprogramowania Fuel Economy + system I-SEE
Kabina sypialna Globetrotter ze spoilerami dachowym i bocznymi kabiny
Pakiet sypialny 2 Beds m.in. 2 leżanki, schowek nad górną leżanką, ogrzewanie
parkingowe
Chłodziarka o pojemności 33 l, pod dolną leżanką
Pakiet audio z Blutooth, duży kolorowy wyświetlacz 7”
Opony przód i oś wleczona 315/70 R22.5 CONTINENTAL, ECOPLUS HS3 XL
Opony tył 315/70 R22.5 CONTINENTAL, ECOPLUS HD3
Nośność przedniego zawieszenia 8 t, zawieszenie pneumatyczne
Zawieszenie tylne pneumatyczne 19 t, duży zakres regulacji poziomu
Reflektory bi-ksenonowe, pakiet oświetlenia podwozia
Zewnętrzny pilot zdalnego sterowania, bezprzewodowy
2 zbiorniki paliwa: 630 prawa strona, 540 lewa strona
Przyłącza do przyczepy

Volvo FH 6x2 500 KM
z zabudową system wymienny BDF kurier
Zabudowa podwozia VOLVO FH 6x2 do transportu
nadwozi w systemie wymiennym
Typ MA-BDF
Podwozie:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rama pomocnicza wyposażona w rygle kontenerowe zamontowana na
ramie samochodu:
Rozstaw rygli:
L = 5853 ±3 mm
B = 2259 ±3 mm
Rolki naprowadzające dwie pary
Zderzak przedni regulowany, zamontowany za kabiną – odległość od osi
rygla (983,5 mm pod nadwozia 7820 mm / 7450 mm / 7150 mm)
Światło do załadunku nocnego za kabiną szt. 1, z wyłącznikiem
umieszczonym w kabinie kierowcy
Boczne osłony międzyosiowe aluminiowe
Błotniki wraz z chlapaczami
Tablice wyróżniające tylne 2 szt.
Belka tylna przeciwnajazdowa uchylna – po stronie WESOB
Dolny sprzęg
Górny sprzęg

UWAGI:

- Tylna belka przeciwnajazdowa po podniesieniu musi się mieścić
w obrysie nadwozia BDF C745
- rama 250 mm, jazda na 1120 mm z przodu obciążony
Obsługiwane wysokości odstawcze: 1120 – 1320* mm

Ogumienie:

315/70 R22,5

Wysokość ramy do Ca. 860 mm
jazdy samochodu:
Lakierowanie:

Rama pomocnicza: OCYNKOWNA OGNIOWO

Dane podwozia:

- rozstaw osi 4900 mm (do potwierdzenia)
- tylny zwis ca 2500 mm (od osi wleczonej)
- zawieszenie pneumatyczne przód i tył
- AdBlue z lewej strony

