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BETONIARKA LIEBHERR NA PODWOZIU 
TATRA PHOENIX 6x6

T 158-8P6R33.345 6×6.2

TATRA PHOENIX Euro 6
tatratrucks.com

UNIWERSALNY SAMOCHÓD DLA DRÓG 
UTWARDZONYCH I BEZDROŻY
WYSOKIE PRĘDKOŚCI TRANSPORTOWE TAKŻE 
W WARUNKACH OFF-ROAD
POKONUJE PRZESZKODY WODNE 
O GŁĘBOKOŚCI DO 800 MM
EKONOMICZNA EKSPLOATACJA

TATRA Phoenix Euro 6 składa się z unikalnego podwozia TATRA połączo-
nego z przestrzenną i komfortową kabiną oraz wydajnymi silnikami 
PACCAR i skrzyniami biegów ZF. Dzięki temu ciężarówki TATRA 
PHOENIX zabiorą Cię jeszcze dalej – do miejsc niedostępnych dla innych 
ciężarówek, zapewniając jednocześnie większe zyski płynące z ekono-
micznej eksploatacji. 
Łącząc cechy samochodu TATRA PHOENIX Euro 6 z napędem 6x6 
wyposażonego w załączany napęd przedniej osi oraz mobilnej nadbudo-
wy betoniarki Liebherr HTM 604 otrzymacie pojazd doskonale przystoso-
wany do transportu mieszanki betonowej na wszystkich placach budowy. 
Uniwersalny pojazd, który efektywnie radzi sobie zarówno z ruchem na 
lokalnych drogach jak i bezproblemowo działa na placach budowy, gdzie 
drogi technologiczne nie są dostępne. Połączenie wysokiej jakości 
mobilnej technologii betoniarek LIEBHERR z posiadającym napęd na 
wszystkie osie podwoziem TATRA PHOENIX zapewnia branży budowlanej 
niezawodne rozwiązanie w zakresie transportu betonu i jego wysoką 
jakość końcową. Dzięki podwoziu off-road osiągnięte zostało lepsze 
wykorzystanie czasu pracy oraz ulepszono produktywność pojazdu. 
Unikalna konstrukcja podwozia TATRA minimalizuje siły skrętne 
negatywnie wpływające na każdą nadbudowę. To wydłuża jej przewidy-
waną żywotność i redukuje koszty serwisowe. Ponadto całkowite koszty 
eksploatacji są niższe niż dla pojazdów z sztywnymi osiami.

TATRA ZABIERA WAS DALEJ
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SILNIK
Typ PACCAR MX-11 Euro 6
Liczba cylindrów  6
Pojemność skokowa                     10,800 cm3

Moc netto 320 kW/1,700 rpm
Moment obrotowy netto      1,900 Nm/1,000-1,450 rpm  
Systemy oczyszczania spalin SCR, EGR, DPF
Hamulec dekompresyjny MX Engine Brake w standardzie
Opcjonalnie: 
- silnik MX-11, moc użyteczna  271, 291 kW/1,700 rpm
- silnik MX-13, pojemność cylindrów 12900 cm3, 
  moc 300, 340, 375 kW/1450 rpm

SKRZYNIA BIEGÓW
Manualna/automatyczna, typu ZF 16S Ecosplit/AsTronic
Liczba biegów 
- 16 do przodu 
- 2 do tyłu
Sprzęgło hydrauliczne, średnica 1x430mm

Opcjonalnie: intarder

PRZEKŁADNIA POMOCNICZA
Jednobiegowa TATRA 1.30 TR, przełożenie 1.28

(opcjonalnie 1.12 i 1.46)
Opcjonalnie: Dwubiegowa TATRA 2.30 TRK z możliwością
zmiany przełożenia w trakcie postoju (przełożenia 0.94/1.44)

PRZEDNIA OŚ
Kierowana, napędzana wahadłowymi półosiami, załączany
napęd, mechanizm różnicowy osi, zawieszenie pneumaty-
czne z wykorzystaniem poduszek pneumatycznych
i teleskopowych amortyzatorów wstrząsów 
(opcjonalnie stabilizator).

TYLNE OSIE
Napędzane wahadłowymi półosiami, z blokadą mechanizmu
różnicowego osi, blokadą mechanizmu różnicowego między-
osiowego, zawieszenie pneumatyczne z wykorzystaniem 
poduszek pneumatycznych połączonych z sprężynami śrubowymi, teleskopowe
amortyzatory wstrząsów z stabilizatorem skrętu ostatniej osi (opcjonalnie).

UKŁAD KIEROWNICZY
Umieszczony z lewej strony pojazdu, monoblokowy.

HAMULCE
Cztery niezależne systemy hamulcowe: hamulec roboczy,
awaryjny, postojowy, pomocniczy.

OPONY, TARCZE HAMULCOWE

opony 385/65 R22.5 315/80 R22.5
tarcze hamulcowe        22.5×11.5 9.00×22.5

KABINA
Kabina wagonowa, hydraulicznie opuszczana, 
z zależnym od pracy silnika ogrzewaniem wodnym. 
Liczba siedzeń: 2. Opcjonalnie z: klimatyzacją lub 
niezależnym ogrzewaniem, kabiną sypialną lub 
trzecim siedzeniem.

ZBIORNIK PALIWA
Stalowy, 300 do 340 litrów + 45 litrów AdBlue

MASA POJAZDU
Masa własna (bez nadbudowy)             10,700 kg
Ładowność 19,300 kg
Masa całkowita  30,000 kg
Maksymalne obciążenie przedniej osi   9,000 kg
Maksymalne obciążenie tylnej osi  2×11,500 kg

OSPRZĘT ELEKTRYCZNY
Napięcie znamionowe   24 V
Akumulatory  2×12V 180 Ah
Alternator  24 V / 80 A
Możliwość podłączenia łącza FMS

CECHY
Możliwość pokonywania wzniesień z pełnym obciążeniem 
30,000 kg   80 %

NADBUDOWA BETONMIX LIEBHERR 
HTM 604
Rzeczywista pojemność bębna 6 m

3

Geometryczna pojemność bębna  11 m

3

Objętość wody w bębnie 6.8 m

3

Wysokość nadbudowy (liczona od ramy) 2.4 m
Wysokość wypełnienia (liczona od ramy) 2.38 m
Masa nadbudowy  3,360 kg
SMasa nadbudowy wraz z silnikiem 3,860 kg

Napęd bębna w pełni niezależny od skręcania podwozia, 
włącznie z bezstopniowo regulowaną pompą hydrauliczną
z sterowaniem serwo, silnikiem hydraulicznym REXROTH
przekładnią planetarną ZF (P 3301), osprzętem elektrycznym
24-VDC, chłodnicą oleju z regulacją temperatury za pomocą
termostatu. Hydrauliczna osiowa pompa sterująca jest zasila-
nia poprzez wał napędowy z pomocniczego napędu podwozia 
(PTO lub NMV). Spirale mieszające wykonane są z 4 mm 
specjalnej wysokowytrzymałej stali zbrojonej.
500 litrowy zbiornik wody wraz pneumatycznie sterowanym 
system dystrybucji wraz z zaworami izolacyjnymi, a także 
wężami do mycia i oczyszczania bębna.

tatratrucks.com

przednie               tylne

Maksymalna prędkość 
(z ogranicznikiem prędkości)  85 km/h
Promień skrętu (kontur)  17.5±1.0 m
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