مشخصات فني كاميون آتشنشاني
SCANIA P410 CB6x4
مخزن سوخت

ابعاد و فواصل (ميليمتر)
6900
4553
0303
7433
0655

طول كامیون
عرض كامیون
ارتفاع سقف اتاق كامیون تا سطح زمین
فاصله محوري
مركز محور عقب تا انتهاي شاسي
اوزان (كيلوگرم)
وزن مجاز وارد بر مجموع محورهاي عقب و جلو )(GVW
وزن مجموع ناخالص مجاز قانوني
وزن كل شاسي (بدون بار)
ظرفیت مجاز محور جلو (حداكثر)
ظرفیت مجموع مجاز محور عقب (حداكثر)
توجه :وزن ها ممکن است  0/5درصد زياد يا كم باشند

70333
49333
03033
6333
04333

مخزن سوخت استیل به ظرفیت  033لیتر
مخزن ادبلو به ظرفیت  74لیتر
سيستم الکتریکي
ولتاژ

 47ولت

ظرفیت باتري

 433آمپر ساعت

ظرفیت دينام

 033آمپر

سيستم تعليق
جلو :
عقب :

پارابولیك ،داراي چهار اليه فنر به همراه میل موجگیر و كمك فنر
سیستم تعلیق بوگي به همراه كمك فنر

سيستم ترمز
ترمزهاي جلو و عقب كاسه اي ،ترمز ضد قفل ABS

موتور

سیستم ضد لغزش( ،)TCسوپاپ ترمز وزني ،كفشك هاي  03اينچي در محور
عقب ،سیستم تنظیم اتوماتیك جغجغه ترمز ،ترمز دستي با بوسترهاي فنري
محور جلو وعقب

مدل
استاندارد آاليندگي
قدرت موتور
410 hp @ 1900 rpm
حداكثر گشتاور
2150 N.m @ 1000-1300 rpm
تعداد سیلندر
6
حجم موتور (لیتر)
13
سیستم كاهنده آاليندگي
SCR + DPF
مجهز به كاتالیزور هوشمند و سیستم كنترل NOx

اتاق

تجهيزات ویژه

اتاق سقف كوتاه سري  ،Pسیستم تعلیق بادي صندلي راننده و شاگرد تمام

توربوشارژر و اينتركولر ،سیستم سوخت رساني ( XPIفشار باال) ،سیستم تزريق

اتوماتیك با قابلیت تنظیم دستي ،گرمکن صندلي راننده ،مجهز به جك

سوخت ريل مشترک ()Common Rail

باالبرهیدرولیکي با زاويه خم تقريبي  43درجه ،سیستم تعلیق فنري چهار نقطه
اي ،میل موجگیر تعلیق اتاق

DC13 158

Euro 4+DPF

جعبه دنده (دستي)
مدل

GR905

تعداد دنده ها 3 :دنده جلو –  0دنده كرال –  0دنده عقب) سنکرونیزه(-
داراي روغن سردكن
PTO
فالیویلي (مستقل از كالچ)
مدل
قدرت خروجي
حداكثر گشتاور

ترمز اگزوز (خفه كن اگزوز) با تنظیم اتوماتیك
چرخ ها
رينگ
الستیك (راديال)

”8.5”× 24
”325/95 R 24

تزئينات
تريم وينیل اتاق  ،روكش صندلي پارچه اي ،زيرپايي الستیکي ،جلوپنجره
همرنگ بدنه
تجهيزات استاندارد

EK750F
)170 k.W (227hp
1000 N.m

گيربکسي
مدل
قدرت خروجي
حداكثر گشتاور

ترمز كمکي

EG661F
)110 k.W (147 hp
700 N.m

امکانات و آپشن هاي خودرو واقعي مي تواند با اطالعات موجود در كاتالوگ
متفاوت باشد.
الستیك ايراني و خارجي در صورت درخواست مشتري قابل ارائه مي باشد.

قفل كن و جفت كن ديفرانسیل ،كروز كنترل(سیستم تنظیم سرعت) ،پیش
گرمکن سوخت ،پیش گرمکن ادبلو ،سیستم تهويه مطبوع ،فرمان با قابلیت
تنظیم در دو جهت  ،صفحه كیلومتر ساده با منوي فارسي ،تاخوگراف ،راديو
ضبط ( ،)AUX,USBپنجره ديد عقب ،آفتابگیر داخلي و بیروني ،فضاي ذخیره
ديواره عقب اتاق ،فن ترموستاتیك ،بوق بادي ،بوق دنده عقب ،چراغ روشنايي
داخل اتاق ،مبدل  47ولت به  04ولت ،آينه قیچي ،آينه جدول ،آينه ديد جلو،
آينه هاي گرمکن دار ،الستیك زاپاس ،پله تاشو در دو طرف ،بکسل بند جلو،
قالب سپر جلو ،گلگیر جلو ،محافظ چراغ هاي جلو و عقب ،تسمه فلزي محافظ
میل گاردان ،مه شکن عقب ،چراغ نشانگر جانبي ،سیم كشي چراغ گردان ،دو
عدد دنده پنج ،جك و ابزار آالت ،شلنگ  43متري باد ،مثلث خطر ،جعبه كمك
هاي اولیه ،قفل مخزن سوخت و ادبلو ،دفترچه راهنماي فارسي ،سه عدد كابل
 7پين كاربری ساز با اتصال  21متری 4 ،عدد سوئيچ اضافي برای كاربری
آتشنشاني ،مجهز به سيستم رابط كاربری و شاسي ()BCI

