
Додаток № 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

№
п/п

Вимоги до автомобіля

1 Модель автомобіля -  тягач MAN TGS 19.390 4*2 BLS-WW

2 Виробник – ЕС

3 Модель – TGS 19.390 4*2 BLS-WW
Тип — сідловий тягач, Vario
Кабіна - “L” кабіна 1-спальна
Колісна база — 3600мм
Звіс — 800мм
Колеса
передня вісь - 2*315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K
задня вісь - 4*315/70R22,5 ANTR-FERN TL154/150 K
запасне колесо - 1*315/70R22,5 LENK-FERN TL154/150 K
Фарбування
шасі — чорний RAL 9011
диски — срібний  RAL 9006
кабіна — білий  RAL 9010
спойлер - білий RAL 9010
Силова установка
018DE – мотор D2066LF02-390 л.с. EURO – 1900Nm Common Rail
116APS — вентилятор на виско муфті
118MAS — EDC блок управління двигуна
124ARM — додатковий фільтр сепаратор з підігрівом, SEPAR
124EAM — підігрівальний паливний фільтр
205ANS — компресор 1-циліндровий, 360см3
208AKM — моторні гальма
210AAM — система факельний пуск
211FFS — щеплення MTZ 430
280ECS — проти москітна сітка радіатора
345AUS — обмежувач швидкості 89км/год
345EAS — круїз-контроль 
542BAM — австрійський сертифікат шуму з L знаком
КПП
022GHS – ZF 16 S 222 DD механічна 16+2 передачі
Передня вісь/передня підвіска
025MUS – передня вісь VOK-07 вигнута балка
026AVS — передні параболічні ресори 7,5 тон
363AAS — стабілізатор для передньої осі
Задня вісь/задня підвіска
028AVS – задня пневматична підвіска, 13 тон (4*пневматичні балона)
034NKS – гіпоїдна задня вісь HY-1350
037ACM — блокування диференціалу
227ACS — сопун картера задньої осі
258NAS – ECAS пневматична система
362AAS — стабілізатор для задньої осі
Передаточне число
035EXW – i=3,08
Запасне колесо



245AES — кронштейн з/к з лівої сторони 
Паливний бак
023EH — бак металевий 400 л.
03KAAS — кріплення паливного баку
123CCS — сітка в горловині баку
303AAM — кришка баку із замком
Кермове управління
030EES – кермова колонка, яка регулюється
256AAS — блокування керма
Рама
230ERS — передній протипідкатний брус
232HAS — пластиковий бампер
280FBM — робоча площадка за кабіною
493YWS — монтажна плита 12мм, MAN (23тон)
ССУ
491FG – JOST JSK 37C висота 185мм, з інтегрувальною змазкою
493CHS — щеплення ССУ 585мм
Тормозна система
032ABS – MAN BrakeMatic (електронна тормозна система)
258HAS – антиблокіровочна система ABS
258HBS – антипробуксовочна система ASR
259CAS — дисковий тормозний механізм передньої осі
259CBS - дисковий тормозний механізм задньої осі 
262AZS — 2-контурне зєднання за кабіною
263AFS — тормозні накладки без домішок азбесту
370CRM — осушувач стиснутого повітря підігріваємий
Кабіна екстер'єр
050NFS - “L” кабіна 1-спальна
052ACS — зовнішнє багажне відділення
05NAES — панель решітки радіатора відкривається зсередини кабіни
233FAM — спойлер 
272FAS — освітлення входу
283FSS — підвіска кабіни пружинна
321ECS — центральний замок
386ASS — механічний люк в криші
392AHS — тротуарне дзеркало праве
392CZS — дзеркало широкого огляду електричне підігріваєме, ширококутні 
дзеркала підігріваємі
Кабіна інтер'єр
058BAS – обшивка сидінь стандартної якості
058NHM — крісло водія на пневматичній ресорі
059NAS — пасажирське сидіння не під ресорне, регульоване
080AES — обшивка дверна моюча
153EXM – повітряний опалювач кабіни EBERSPECHER AIRTRONIC
153KCM – кондиціонер AC R134A з автоматичним контролем температури
201FAS — фільтр салону
319ARS — лампа для читання
376FAS — 1*спальна полка
376HAS — матрац для нижньої полки
381CES — шторка по колу
387AFS — електричний склопідіймач
Панель приборів
02AABS – панель км/год ”Base-Line”
042CYM — тахограф для 2-х водіїв



142AFM — калібровка тахографа
325AAS — MAN Tronic (бортовий комп'ютер)
325ETW — мова 1 на панелі приборів російська
325FCW — мова 2 на панелі приборів англійська
346CAS — індикатор тиску надува
Освітлення
310EES — фари головного світла Н7
318AAS — габаритні вогні
Автомагнітола
350NLS – MAN BasicLine 24V (MP3, CD, LCD Display, audio 2*20 Watt)
Електричне обладнання
04WAAS — спіральні дроти між кабіною і причепом
324ACS — електричний сигнал
326CRS — розетка АБС
326ETS — розетка електрична 24В, 7+7-пол.
329CTS — 2АКБ, 12В 175Аh
331HCM — генератор 28А 110А 3080Вт
Інше
194ATW – інструкція на російській мові
373AEM — антифриз до -35град
400AHS — передні бризговики
401EZS — задні пластикові крила із 3-х частин
405ACS — аптечка 
405AKS — знак аварійної зупинки
405ARS — лампа аварійної зупинки
407AHS — домкрат 12тон
411AAS — 1 башмак

4 Комплектація – повна комплектація 

5 Стан – новий 

6 Наявність гарантійних зобов'язань.


