
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGROSTUDIO Group 
Офіційний імпортер в Україні 
02141, Україна, м. Київ,  
вул. Мішуги 12, офіс 352 
www.zaslaw.com.ua 

Найменша вага – найбільша ефективність! 

Напівпричіп самоскид D-653A 

NW.97.20 AKD.S 

Об’єм кузова 50,2 м3
*  

Власна вага 6 350 кг*  

Допустима повна вага 38 000 кг* 

 Досвід виробництва причіпної техніки з 1953 року; 

 Додаткова тонна корисного навантаження  зменшить кількість рейсів та кожного 

року вертатиме додаткові кошти; 

 Гаряча оцинковка рами у власному гальванічному цеху забезпечує найміцніший 

захист від корозії; 

 Сталь Шведського концерну SSAB марки Strenx 700 для виготовлення рами більш 

затратна в собівартості, але є секретом міцності та меншої ваги наших 

напівпричепів; 

  Ми зібрали компоненти тільки від провідних виробників комплектуючих: 

* – розміри та вага можуть відхилятись 

від вказаних значень в залежності від 

комплектації. 

Осі та опорні ноги 
Гідравлічна 

система 

Пневматична  

система 

Електричне 

освітлення 
Колеса 

http://www.zaslaw.com.ua/


РАМА:  

 Матеріал рами – високоміцна сталь SSAB STRENX 700, 
проведена ГАРЯЧА ОЦИНКОВКА шаром 130-150 мкм; 

 Двошвидкісні механічні опорні ноги SAF; 

 Зчіпний шкворень 2 "; 

 Проушина для буксирувального тросу; 

 Задній бампер з нержавіючої сталі. 

ОСІ, ПІДВІСКА: 

 3 посилені осі SAF IntraDisc з технічною 
вантажопідйомністю 9000 кг кожна;  

 Пневмопідвіска; 

 Механізм підйому першої осі – двосторонній. 

ГАЛЬМА: 

 дискові гальма з поліпшеною вентиляцією Ø430 мм 
ET-120 (SAF). 

ПНЕВМАТИКА: 

 Двопровідна пневматична тормозна система KNORR--
BREMSE EBS, 2S2M с RSS – ECE; 

 Розетка EBS, пневматичний роз’єм: жовтий та 
червоний, має кріплення на передній консолі; 

 Паркувальні гальма – мембранно-пружинні 
енергоакумулятори на 2-й та 3-й осях; 

 Манометр; 

 Клапан вирівнювання платформи iLvL; 

  Клапан автоматичного спуску повітря з подушок під 
час розвантаження; 

  Передача даних на бортовий комп’ютер тягача про 
поточне завантаження напівпричепа. 

КОЛЕСА: 

 Шини 385/65 R 22,5 [SAVA CARGO 5 HL] - 6 шт.; 

 Стальні диски з 10 отворами для шпильок; 

 Лебідка-тримач запасного колеса – 2 шт.; 

 Запасне колесо на стальному ободі. 

 

ГІДРАВЛІКА: 

 Гідравлічний циліндр HYVA серії Alpha. 

ВАНТАЖНИЙ КУЗОВ: 

 Підлога із зносостійкого листового алюмінію 7 мм; 

 Бокові стінки з алюмінієвих профілів; 

 3 складні балки, що з’єднують бокові стінки; 

 Заднє закриття: Клапан-Двері 50:50, 2 зсипи для 
вивантаження зерна, запобіжний механізм; 

 Тент 680гр/м2 прибирається вбік, обладнаний 
алюмінієвою планкою з ременями, колір RAL 9006; 

 Вантажний кузов фарбований в колір RAL 7035 

 Фіксатори задньої кришки; 

 Додаткові посилювачі кузова в кутах. 

ЭЛЕКТРООБЛАДНАННЯ: 

 24 В, згідно з дорожніми правилами та ECE, 2 розетки 
[2x7 контактів та 1x15 контактів], встановлених на 
передній консолі; 

 Задні комбіновані HALF-LED ліхтарі Aspock EUROPOINT III 
згідно з правилом 48 ECE, ліхтар освітлення номерного 
знаку, габаритні вогні, бокові габаритні ліхтарі; 

 2 додаткові LED ліхтарі заднього ходу.  

ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ: 

 Алюмінієвий бічний захист згідно з ECE; 

 Пластмасовий інструментальний ящик з обладнанням 
[2 ключі до коліс, попереджувальний трикутник]; 

 операційна платформа з поручнями, встановлена на 
рамі; 

 Противідкатні упори - 2 шт.; 

 Бак для води с мильницею; 

 Драбина; 

 Телескопічний крюк для затентовки; 

 Крила пластикові, задні з бризговиками; 

 Маркувальні таблички - 2 шт.; 

 Маркування транспортних засобів згідно з Правилом 
48 ЕСЕ.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

ТЕРМІН ПОСТАВКИ: В НАЯВНОСТІ 
ПРАЙСОВА ВАРТІСТЬ: 40 000 Евро з ПДВ 

Вартість зі знижкою 38 500 Евро з ПДВ 

Комплектація 

Довжина зовнішня 11 240 мм*  

Довжина внутрішня 9 760 мм*  

Ширина зовнішня 2 550 мм*  

Ширина внутрішня 2 485 мм*  

Висота загальна 3 538 мм  

Висота внутрішня 2 000 мм*  

Висота рами 1 538 мм*  

Міжосьова відстань 1310 мм* 

Задній звис 1 706 мм*  

Відстань між першою віссю та 

 сідлом 5 490 мм*  

Висота сідла тягача 1 200 мм*  

ГАРАНТІЙНІ ТЕРМІНИ: 

Осі SAF: від 72 до 24 місяців на різні складові 
частини;  

24 місяці - на цілісність конструкції, пневматичну 
систему KNORR-BREMSE, електрику ASPOECK; 

12 місяців – гідравлічна система HYVA. 

 
моб: +38 (098) 107 11 11 

e-mail: sales@zaslaw.com.ua 

mailto:sales@zaslaw.com.ua


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 


