
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMION CEREALE-40 



Parametru Valoare 
De baza       Optiuni suplimentare 

Greutate totală, kg, max 40 000 
Distribuția greutății totale, kg, max   
 - prin prima axa 12500 
 - prin a doua axa 12 500 
 - prin a treia axa 12 500 
 - prin bucla 2 500 
Greutatea echipamentului, kg, max 11 000 
Capacitate de încărcare, kg, max 29 000 
Capacitatea corpului, m3 40 
Dimensiuni totale,mm:   
 - lungime 10 800 
  - lățime (în poziția de transport) 3 460 
 - înălțime (în poziția de transport) 4 070 
 - înălțime (în poziție de lucru) 5 420 
 - înălțimea plăcii pe partea de încărcare 3 500 
Numărul de axe, buc. 3 
Numărul de roți pe o axă, buc. 2 
Suspensie tridem, triaxle, dependent de arcuri cu foi și braț cuplu 
Distanța dintre axe (nominală), mm 1 525±2 
Calea rotilor 2 500±2 or 2 400±2 
Anvelope:   
 - tip fara tub 
 - marime 560/60 R22.5 600/55 R26.5 or 650/55 R26.5 
Roti disc 16.00×22.5 disc 20.00×26.5 
Frane:     
 - tip hidraulic pneumatic 

 - sursa de putere din sistemul hidraulic al 
tractorului 

din sistemul pneumatic al 
tractorului 

 - sistem de frânare de lucru cu acționare hidraulică cu un 
singur fir 

cu acționare pneumatică cu un 
singur fir sau cu două fire 

 - mecanisme de franare de tip tambur cu pantofi interiori 
  



 - sistem de frânare de parcare antrenare mecanică printr-un cablu pe roți de o axă medie 
Sistem hidraulic:   
 - unitate de actionare sistemul hidraulic al tractorului 
 - presiune maxima in sistemul hidraulic, MPa (bar) 22 (220) 
Presiunea de lucru în sistemul pneumatic, MPa (bar) - 0,8 (8,0) 
Sistem de descarcare a corpului tip melc 
Melci:   
 - orizontal Ø400 mm, 350 mm pas 1 
 - vertical Ø500 mm, pas de la 250 la 340 mm 1, din 2 părți, partea superioară se pliază 
Mecanism de curățare a melcului orizontal și vertical este disponibil 
Reglarea unghiului tăvii melcului hidraulic 
Timp de descărcare a unui camion de 40 m3 (nominal), min 8,7 
Inaltime, mm:   
de descărcare, min (din partea dreaptă) 3 350±30 
de descărcare (de-a lungul nasului tăvii melcului) de la 3 600 la 4 300 
Transmisie cu surub:   
 - tip mecanic 
 - arborele cardanic cu bolt de forfecare   
Viteza admisă, km / h:   
 - gol 40 
 - plin 20 
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