
COMMERCIAL
Oryginalna koncepcja podwozia marki TATRA sprawia, że pojazdy w nie 
wyposażone są przeznaczone do eksploatacji w najtrudniejszym terenie. 
Niezależne wahliwe półosie z zawieszeniem pneumatycznym gwarantują 
doskonały komfort kierowcy. Ponadto umożliwiają osiągnięcie większych 
prędkości w terenie w porównaniu z prędkościami, którymi poruszają się 
pojazdy o sztywnej osi.
Ciągnik  TATRA 4×4  dzięki swojemu podwoziu jest odpowiedni do użyt-
kowania przy transporcie po szosach lub drogach utwardzonych jak i ró-
wnież w trudnym terenie. Duża pojemność ładunkowa, wynikająca z dużej 
możliwości obciążenia zespołu pojazdów aż do 45 ton, pozwala na wykor-
zystanie tego pojazdu w najróżniejszych dziedzinach. Wydajną eksploa-
tację gwarantuje przede wszystkim mocny, a przy tym oszczędny silnik 
PACCAR MX w trzech opcjach mocy w połączeniu z ręczną lub zautomaty-
zowaną 16-stopniową skrzynią biegów ZF AS Tronic.
Ciągnik w transporcie ładunku po szosie standardowo wykorzystuje na-
pęd 4×2, a w razie potrzeby można dołączyć również napęd przedniej osi, 
ewentualnie wykorzystać blokadę osiowych mechanizmów różnicowych. 
Standardowo ciągniki TATRA są dostępne również w wersjach 6×6. Ciąg-
nik ten, razem z odpowiednią naczepą, potrafi być produktywnym i wydaj-
nym pomocnikiem przy najróżniejszych transportach, szczególnie w bu-
downictwie. Pojazdy TATRA PHOENIX zabiorą Cię dalej – w miejsca, do 
których nie dostaniesz się innym wozem, jak również zapewnią Ci większe 
zyski dzięki ekonomicznej eksploatacji.
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SILNIK
Typ PACCAR MX-11 EURO VI 
Liczba cylindrów 6
Średnica/skok 123/152 mm
Objętość skokowa cylindrów  10 800 cm3

Moc netto  271 kW/1 650 min-1

Moment obrotowy netto 1 600 Nm/1 000-1 650 min-1

Na zamówienie: silnik MX-11, moc 291 i 320 kW/1 700 min-1

SPRZĘGŁO
Typ  SACHS MFZ 1x430, pojedyncze

SKRZYNIA BIEGÓW
Ręczna/Zautomatyzowana, typ ZF 16S EcoSplit/AsTronic. 
Liczba biegów
do przodu  16
do tyłu 2
Na zamówienie: hamulec silnikowy intarder

SKRZYNIA ROZDZIELCZA
Typ  TATRA 1.30 TR 1,28 redukcyjna, jednobiegowa
Na zamówienie: TATRA 2.30 TRK 0,95/1,44  
 redukcyjna, dwubiegowa

PRZEDNIA OŚ
Kierowana, napędowa, z półosiami wahliwymi, 
przełączany napęd, osiowy mechanizm różnicowy.
Zawieszenie z resorami pneumatycznymi mieszkowymi 
i amortyzatorami teleskopowymi. Stabilizator na 
zamówienie.

TYLNA OŚ
Napędowa z półosiami wahliwymi i blokadą 
mechanizmu różnicowego.
Zawieszenie z resorami pneumatycznymi mieszkowymi 
w połączeniu ze sprężynami śrubowymi 
i amortyzatorami teleskopowymi.

KIEROWANIE
1 kierowanie po okręgu, lewostronne, monoblok.

HAMULCE
Cztery niezależne systemy hamulcowe: roboczy, 
awaryjny, postojowy, silnikowy.

OPONY
Przednia oś 315/80R22,5  
Tylna oś 315/80R22,5; bez NK 
Na zamówienie – przednia oś 385/65R22,5; różne bieżniki.

KABINA KIEROWCY
Krótka, odchylana, zależne ogrzewanie wodne, szklany 
szyberdach, ręczne sterowanie, liczba siedzeń 2.  
Na zamówienie kabina sypialna z wieloma różnymi 
rodzajami wyposażenia.

ZBIORNIK PALIWA
Stalowy, 300 l + AdBlue 45 l.

WYMIARY
Szerokość 2 550 mm
Rozstaw kół przednich 1 942 mm
Rozstaw kół tylnych 1 774 mm
Prześwit 280 mm

MASY
Masa pojazdu gotowego do jazdy 8 850 kg
Ładowność  10 650 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa  
całkowita pojazdu 19 500 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa  
całkowita obciążonego zestawu pojazdów 45 000 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa  
całkowita na oś przednią 8 000 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa  
całkowita na osi tylnej 11 500 kg

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE
Napięcie zasilania 24 V
Akumulator  2×12V 180 Ah
Alternator 24 V/80 A

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
Zdolność pokonywania wzniesień przy 19 500 kg 100%
Zdolność pokonywania wzniesień przy 45 000 kg 40%
Maksymalna prędkość z ogranicznikiem 85 km/h
Zewnętrzna średnica zawracania 18±1,0 m

WYPOSAŻENIE
Montaż siodła JSK 37 C 150
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