
MINING
TATRA PHOENIX Euro 6 stanowi połączenie unikatowego podwozia TATRA 
z przestrzenną i wygodną kabiną, z nowoczesnymi silnikami PACCAR MX 
oraz skrzyniami biegów ZF lub Allison. Dzięki temu połączeniu TATRA 
zabierze Cię dalej - do miejsc, które są niedostępne dla innych pojazdów. 
Dodatkowo, dzięki bardzo wydajnej eksploatacji i produktywności model 
TATRA PHOENIX pozwala osiągać lepsze wyniki użytkowe.
Znakomita produktywność tego samochodu ciężarowego jest wynikiem 
wysokiego obciążenia użytkowego, wynoszącego do 40 ton oraz du-
żej prędkości transportowej w terenie. Pojazdami ciężarowymi marki 
TATRA można zatem przewieźć szybciej wiecej ładunku. Mocne silniki 
PACCAR MX oferują akceptowalne koszty eksploatacji, nawet w wyma-
gającym terenie. w porównaniu z pojazdami konkurencyjnymi z zawie-
szeniem zależnym lub wozidłami przegubowymi, które są stosowane 
podczas prac wydobywczych, TATRA PHOENIX osiąga wyższą prędkość 
i ma niższe zużycie paliwa w stosunku do transportowanej tony mate-
riałów. w zestawieniu z wozidłami przegubowymi odznacza się również 
znacznie korzystniejszymi ogólnymi kosztami użytkowania.
Pojazd TATRA PHOENIX posiada napęd na wszystkie koła z możliwoś-
cią odłączenia napędu osi przednich bez konieczności zatrzymywania 
pojazdu oraz z reduktorami na wszystkich osiach. Pojazd może być ró-
wnież wyposażony w układ centralnego pompowania opon, który po-
lepsza właściwości pojazdu podczas eksploatacji w trudnym terenie. 
Maszyna robocza TATRA PHOENIX w konfiguracji 10×10 jest zatem 
uniwersalnym rozwiązaniem efektywnej i produktywnej eksploatacji 
podczas wydobycia surowców mineralnych, podczas robót ziemnych 
i budowlanych.

WYWROTKA JEDNOSTRONNA  10×10 

T 158-8P6R56.261 10×10.2

TATRA ZABIERZE CIĘ DALEJ

TATRA PHOENIX Euro 6
tatratrucks.com

UNIWERSALNY POJAZD SPRAWDZAJĄCY SIĘ  
NA DROGACH UTWARDZONYCH I W TERENIE 

DUŻA PRĘDKOŚĆ TRANSPORTOWA RÓWNIEŻ 

W WARUNKACH TERENOWYCH

ZDOLNOŚĆ BRODZENIA  
DO GŁĘBOKOŚCI 800 MM

EKONOMICZNA EKSPLOATACJA



T 158-8P6R56.261 10×10.2
WYWROTKA JEDNOSTRONNA 10×10

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice, Republika Czeska
tel.: +420 556 493 066, faks: +420 556 494 304, e-mail: ou@tatra.cz

SILNIK  
Typ PACCAR MX-13 Euro 6
Ilość cylindrów 6
Objętość skokowa cylindrów          12 900 cm3

Maksymalna moc netto  375 kW/1 450 min-1 

Moment obrotowy netto  2 500 Nm/1 000-1 425 min-1  
System oczyszczania spalin SCR, EGR, DPF. 
Dekompresyjny zwalniacz silnikowy MX Engine Brake  
w wyposażeniu standardowym

SKRZYNIA BIEGÓW
Automatyczna, Allison 4 700, ze zintegrowanym 
retarderem
Liczba biegów 
– do przodu 7
– do tyłu 1
Na zamówienie:
Manualna/zautomatyzowana, typ ZF 16S EcoSplit / 
AsTronic

POMOCNICZA SKRZYNIA BIEGÓW
Dwustopniowa TATRA 2.30 TRK ze zmianą przełożeń 
bez obciążenia (stosunek przełożenia 0,896 / 2,375)
Na zamówienie: jednostopniowa TATRA 1.30 TR, 
stosunek przełożenia 1,46

OŚ PRZEDNIA
Skrętna, napędzana, z półosiami wahliwymi, napęd 
dołączany, osiowy mechanizm różnicowy. Zawieszenie 
na miechach pneumatycznych, z amortyzatorami 
teleskopowymi (na zamówienie stabilizator).

TYLNE OSIE
Napędzane, z półosiami wahliwymi, blokada 
mechanizmów różnicowych, blokada międzyosiowego 
mechanizmu różnicowego. Zawieszenie na miechach 
pneumatycznych w połączeniu z resorami piórowymi, 
z amortyzatorami teleskopowymi i stabilizatorem na 
ostatniej osi (na zamówienie). Ostatnia oś skrętna 
przy pomocy mechanizmu elektro-hydraulicznego 
powiązanego z układem kierowniczym osi przednich.

UKŁAD KIEROWNICZY
Lewostronny, monoblok.

UKŁAD HAMULCOWY
Cztery niezależne systemy hamowania: roboczy, 
awaryjny, postojowy, retarder.

OPONY, TARCZE HAMULCOWE
 I, II i V oś III i IV oś
Opony 14,00R20 325-95 R24
Tarcze hamulcowe 8,5×24 9,00×22,5

KABINA
Opuszczana hydraulicznie, z zależnym ogrzewaniem 
wodnym. Liczba miejsc 2.
Na zamówienie: z klimatyzacją, ewentualnie 
niezależnym ogrzewaniem, 
3. fotel.

ZBIORNIK PALIWA
Stalowy, 300 – 340 l + 45 litrów ADBlue

WAGA
Masa własna  22 500 kg
Ładowność  37 500 kg
Masa całkowita  60 000 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa
całkowita na osie przednie  2×9 000 kg
Maksymalna technicznie dopuszczalna masa
całkowita na osie tylne   2×16 000 + 10 000 kg

ELEMENTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Napięcie nominalne  24 V
Akumulatory  2×12V 180 Ah
Alternator  24 V/80 A
Przygotowanie pod złącze systemu FMS

WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
Zdolność pokonywania wzniesień przy  
masie całkowitej 60 000 kg 35 %
Prędkość maksymalna z ogranicznikiem 85 km/h
Zdolność brodzenia do głębokości  17.5±1.0 m

NADBUDOWA - WYWROTKA 
JEDNOSTRONNA VS-MONT
Wysokiej wytrzymałości skrzynia ładunkowa 
dużej pojemności o stożkowym kształcie, w celu 
przyśpieszenia zsuwania się ładunku przy rozładunku.
Pojemność korby 23,5 m3

Materiał - dno/ściany boczne Hardox HB450 
 - 8mm/5mm
Podgrzewanie skrzyni ładunkowej przy pomocy  
spalin, 70% powierzchni skrzyni ładunkowej.
Na zamówienie: płyta wibracyjna  
przyśpieszająca zsuwanie się ładunku. 
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