T 158-8P6R33.341 6×6.2

COMMERCIAL
WYWROTKA TRÓJSTRONNA 6×6
TATRA PHOENIX Euro 6 stanowi połączenie wyjątkowego podwozia TATRA
z przestronną i wygodną kabiną oraz z nowoczesnymi i ekonomicznymi silnikami PACCAR MX-11 lub MX-13, spełniającymi najbardziej restrykcyjne wymagania
dotyczące emisji spalin wg norm Euro 6. Dzięki temu połączeniu TATRA zabierze
Cię dalej – w miejsca niedostępne dla innych samochodów ciężarowych. Mocne
silniki PACCAR MX zapewniają niskie koszty eksploatacji, i to nawet w trudnym
terenie. Ponadto pojazdy jeżdżące w zespole pojazdów z przyczepą są standardowo wyposażane w hamulec silnikowy MX Engine Break.
Doskonała wydajność samochodów ciężarowych TATRA PHOENIX jest efektem
dużej ładowności i większej prędkości transportu również w trudnym terenie,
gdzie z pojazdami TATRA PHOENIX przewieziesz więcej materiału w krótszym
czasie. TATRA PHOENIX osiąga większe prędkości w porównaniu z pojazdami o sztywnej osi, oferowanymi przez konkurencję. Dzięki zawieszeniu pneumatycznemu wszystkich osi pojazd odznacza się dużym poziomem komfortu
zarówno dla kierowcy, jak również dla dołączonych nadwozi i przewożonych
ładunków.
W pojazdach TATRA PHOENIX zastosowane są skrzynie biegów ZF, zarówno
ręczne, jak i zautomatyzowane, lub w pełni automatyczne skrzynie biegów
Allison. Zautomatyzowana, 16-biegowa wersja AS Tronic oferuje kierowcy
perfekcyjny komfort jazdy, i to zarówno w „standardowym automatycznym”
trybie zmiany biegów lub w trybie „offroad automatycznym”, jak również
w trybie ręcznym. Skrzynie biegów AS Tronic również zmniejszają zużycie
paliwa dzięki temu, że starają się utrzymać zmianę biegów przy optymalnych
obrotach, jak również chronią układ napędowy przed błędami kierowcy, takimi,
jak np. nadmierna prędkość obrotowa lub spalenie sprzęgła. Zautomatyzowana
skrzynia biegów AS Tronic jest również wyposażona w praktycznego asystenta
ruszania pod górę, tzw. „hill holder“. Automatyczne skrzynie biegów Allison
z hydrodynamicznym przemiennikiem momentu obrotowego są odpowiednie
do najtrudniejszych warunków, co wynika z doświadczeń w eksploatacji
jednostek specjalnych cywilnych, jak i wojskowych. Skrzynie biegów ZF i Allison
mogą być na życzenie wyposażone w zintegrowany retarder-intarder, będący
ważnym systemem hamulcowym i wpływającym w zasadniczy sposób zarówno
na skuteczność hamowania, jak i na zużycie hamulców roboczych pojazdu.

TATRA ZABIERZE CIĘ DALEJ

TATRA PHOENIX Euro 6

tatratrucks.com

T 158-8P6R33.341 6×6.2
WYWROTKA TRÓJSTRONNA 6×6
SILNIK
Typ

PACCAR MX-11 Euro 6

Liczba cylindrów
Moc netto

WYMIARY

1 900 Nm/1 000-1 450 min-1

TYLNE OSIE

Szerokość

Napędowe, z półosiami wahliwymi, blokady

Rozstaw osi:

2 550 mm

mechanizmu różnicowego, blokadą mechanizmu

System modyfikacji systemu
wydechowego

Stalowy, 300 – 340 litrów + 45 litrów ADBlue.

10 800 cm3
291 kW/1 700 min-1

Moment obrotowy netto

ZBIORNIK PALIWA

z amortyzatorami teleskopowymi (na zamówienie
stabilizator)
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Pojemność skokowa cylindrów

Zawieszenie z resorami pneumatycznymi,

różnicowego międzyosiowego. Zawieszenie z resorami

SCR, EGR, DPF

- przedniej

1 942 mm

- tylnej

1 774 mm

Prześwit		

280 mm

pneumatycznymi w połączeniu ze sprężynami

Na zamówienie:
- Silnik MX-11, moc 271, 320 kW/1700 min-1
- Silnik MX-13, pojemność skokowa cylindrów 12900 cm ,
3

moc 300, 340, 375 kW/1 450 min-1

śrubowymi zamortyzatorami teleskopowymie

MASY

i ze stabilizatorem poprzecznym na ostatniej osi

Masa całkowita

(zamówienie).

Maksymalne obciążenie przedniej osi

- hamulec silnikowy dekompresyjny MX Engine Brake

30 000 kg
9 000 kg

Maksymalne obciążenie tylnych osi

2×11 500 kg

KIEROWANIE
SKRZYNIA BIEGÓW

WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

Lewostronne, monoblok

Ręczna/Zautomatyzowana, typu ZF 16SEcosplit/Astronic.
Liczba biegów:

- do przodu

		

- do tyłu

16
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Sprzęgło sterowane hydraulicznie, średnica 1x430mm.

Napięcie nominalne

HAMULCE

Akumulatory

Cztery niezależne systemy hamulcowe: roboczy,

Alternator

awaryjny, postojowy, silnikowy.

Przygotowanie na złącze FMS

24 V
2×12V 180 Ah
24 V/80 A

Na zamówienie: intarder

OPONY, FELGI
SKRZYNIA ROZDZIELCZA

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
przednie

tylne

Zdolność pokonywania wzniesień przy masie

Typ TATRA 1.30 TR przełożenie 1,28, jednobiegowa.

Opony

385/65 R22.5

315/80 R22.5

całkowitej 30,000 kg

Na zamówienie: jednobiegowa (1,12; 1,46) lub

Felgi

22.5×11.5

9.00×22.5

Maksymalna prędkość z ogranicznikiem

dwubiegowa TATRA 2.30 TRK ze zmianą biegów
w trakcie postoju.

Zewnętrzna konturowa średnica zawracania

KABINA
Odchylana hydraulicznie z zależnym ogrzewaniem

NA ZAMÓWIENIE

PRZEDNIA OŚ

wodnym. Liczba siedzeń: 2.

Układ rozruchu zimnego silnika, ogrzewanie

Kierowana, napędowa, z półosiami wahliwymi,

Na zamówienie z: klimatyzacją, ew. z niezależnym

nadwozia spalinami.

przełączany napęd, osiowy mechanizm różnicowy.

ogrzewaniem, kabina sypialna lub trzecie siedzenie.
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100 %
85 km/h
17.5±1.0 m

