Потужний. Міцний. Надійний.
Автомобілі MAN для аграрного сектору
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Вантажні автомобілі в сільському господарстві
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Гарантія успіху в сільському
господарстві
Наші тягачі MAN – сполучна ланка між полем,

елеватором та переробним заводом.

Вони щодня демонструють та доводять свої показники високого експлуатаційного

навантаження і зменшене споживання палива: вантажівки MAN показують, на що вони
здатні у сільському господарстві.

Вантажівки великої вантажності (Heavy Goods Vehicles) все частіше застосовуються у сільському
господарстві. Вони мають свої переваги, коли необхідно транспортувати великі обсяги на
далекі відстані. Вантажівки MAN - кращий вибір для таких задач. Вони забезпечують високий
коефіцієнт корисної дії, мають високу прохідність на полях, швидкі та безпечні на дорозі. До
того ж збільшують прибуток в балансі підприємства.

В нашому асортименті автомобілів ви знайдете для себе той, що ідеально відповідатиме вашим

вимогам. Широкий вибір автомобілів від тягача 4x2 для напівпричепа до тягачів-важковиків з

приводом HydroDrive®. До переваг HydroDrive® належить економічніше споживання пального
та значно підвищене корисне навантаження в порівнянні з повним приводом. Особливі технічні

параметри, такі як вал відбору потужності для вбудованих приводів, великі сільськогосподарські
шини з системою регулювання тиску в шинах, різноманітні напівпричепи та зчіпні пристрої
устатковуються на MAN з заводу.

➜ Заробляє вам щодня на хліб насущний:
n

Економічне транспортне рішення для сільського господарства

n

Позашляховий, надійна комплектація 2-, 3-, 4- вісних одиниць

n

Постійний та під’єднуваний привод

n

MAN HydroDrive ® - більша тяга та економічніше споживання пального в порівнянні з
повним приводом.

n

Звичайна, середня та висока повнопривідна конструкція

Вантажні автомобілі в сільському господарстві
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Повний привод HydroDrive®
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Дорога там, де проїде MAN
Приводний
механізм 4x4

Повнопривoдні автомобілі MAN або з приводом MAN HydroDrive® доставлять вантаж всюди,

де необхідна оптимальна тяга: на складних, важких лісових чи польових маршрутах, або
на оброблених сільськогосподарських ділянках.

Вони тримають дорогу навіть тоді, коли інші втрачають свій шлях: вантажівки MAN з постійним

або під’єднуваним повним приводом, доступні у моделях 4x4 та 6x6, вважаються некоронованими
королями тяги. В процесі експлуатації

роздавальна коробка с дорожнім та позашляховим

набором передаточних чисел, забезпечує розподілення потужності на всі осі.

Принцип дії
MAN HydroDrive ®

У всіх повнопривідних автомобілях також встановлено планетарні мости з великим
дорожнім

просвітом,

блокуванням

диференціалу,

барабанні

гальма

і

стабілізатори.

Інтелектуальною альтернативою класичному повному приводу є додатковий гідравлічний
привод на ведучому мості MAN HydroDrive®. Він ідеально підходить для виконання завдань
із частковим

бездоріжжям та ситуацій, в яких необхідна додаткова тяга на передній

осі. Його перевага полягає ще й у тому, що витрата палива та висота транспортного

засобу залишаються на сприятливому рівні як на традиційному задньому

приводі.

➜ Тяга в дії:
n

Постійний або під’єднуваний привод для максимальної тягової здатності

n

Роздавальна трансмісія MAN для доріг та бездоріжжя

n

MAN HydroDrive ® - тяга у критичних умовах водіння

n

Без збільшення витрати палива, порівняно з повним приводом

n

прибл. на 400 кг менше, ніж постійний повний привід

n

більший автомобіль, ширші експлуатаційні можливості

Передній міст
з гідравлічним
приводом в
колісній ступиці

Повний привод HydroDrive®
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Більша потужність – краща
продуктивність
Спочатку дерева подрібнюються у тріски, а потім переробляються у сировину для

опалювальних систем. Повнопривідні вантажівки MAN забезпечують мобільність: вони
доставлять подрібнювачі деревини прямо до місця роботи.

Неможливо уявити собі сучасну лісову промисловість без цього устаткування, мобільний

подрібнювач деревини на базі вантажівки великої вантажності (Heavy Goods Vehicle), з
автомобільним двигуном високої продуктивності. Для того, щоб збільшити радіус активної дії

на лісових дорогах та просіках, а також дістатися до важкодоступних місць, MAN використовує
шасі з повним приводом. Це економить час та витрати на буксирування. Піщані райони
та надзвичайно вологі ґрунтові умови - не проблема, повний привод надійно забезпечує

необхідну тягу. Коротка колісна база робить подрібнювач особливо маневреним. MAN може
забезпечити ідеальне, модифіковане шасі для ефективних деревообробних операцій – до того
ж, подрібнювач деревини живиться від зовнішнього двигуна або генератора.

➜ Потужність в дії:
n

2-, 3- та 4-вісні одиниці для будь-яких розмірів подрібнювача.

n

Постійний повний привод

n

Потужні двигуни Common Rail

n

Вентиляційна захисна решітка від попадання пилу

n

Широкий вибір модифікацій – ідеально підходить для автомобільних подрібнювачів
деревини

6

Деревообробні шассі
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MAN Truck & Bus – a member of the MAN Group
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