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КрАЗи для муніципальних
служб країни
Без спеціальної техніки сьогодні неможливо підтримувати чистоту та порядок на міських вулицях. Очищення ливньовок, усунення наслідків різних аварій, забезпечення місцевих жителів водою, а також
обслуговування складної міської інфраструктури – все це навряд чи було б можливо без належного
технічного оснащення міських комунальних господарств. Вітчизняний виробник ПАТ «АвтоКрАЗ» має
всі можливості для того, щоб у повному обсязі оснастити муніципальні господарства країни різною
сучасною, високопродуктивною та ефективною спецтехнікою.
«КрАЗ» не так давно почав освоювати комунальний сектор, адже спочатку ця потужна вантажівка
створювалася для складних умов експлуатації. Довгий час так і було: будівництва, кар’єри, нафтогазовий комплекс, лісове господарство, підрозділи МО і
МНС – тут «КрАЗ» широко використовувався і почувався у цих нішах якщо не першим, то вже точно одним з кращих. Громіздка, перевантажена конструкція
«КрАЗу» не була розрахована на вузькі вулиці міст,
довгий капот не забезпечував невеликий радіус повороту, сильно ускладнював маневрування в тісних
дворах та на вулицях.
Сьогодні все змінилося. «КрАЗ» далеко просунувся вперед, створивши і виготовивши лінійку безкапотних автомобілів. Уже нікого не дивують комунальні
машини зі знайомим логотипом марки «КрАЗ», які
снують туди–сюди: чистять, метуть, тягнуть на собі
контейнери зі сміттям. Це – «КрАЗи» нового покоління: при тій же надійності, простоті та ремонтопридатності дуже маневрені, ефективні, економічні автомобілі, які відповідають найвищим стандартам.
Зі створенням нової лінійки перспективних машин
з компонуванням «кабіна над двигуном» «КрАЗ» зміг
стрімко увірватися на ринок комунальної техніки,

Рис. 1 Сміттєвоз КрАЗ-К12.2 із заднім
завантаженням контейнерів
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потіснивши іноземних конкурентів, які облаштувалися тут давно і міцно. Сьогодні всі найпопулярніші
види комунальної техніки – сміттєвози, підмітально-прибиральні, поливомийні, каналопромивочні та
мулососні автомобілі, комбіновані дорожні машини – присутні в гамі спецтехніки «КрАЗ». «Перші
ластівки» з цього ряду, що відправилися на службу
людям, отримали прописку в Києві, Донецьку, Кременчуці, Комсомольську. Побоювання виробника
щодо того, що вантажівці складно буде прижитися в
невластивому для «КрАЗу» міському середовищі, не
підтвердилися. Навпаки, експлуатаційні характеристики нових універсальних комунальних машин виявилися набагато вищими розрахункових. Висновок
експлуатаційників одностайний – «КрАЗ» органічно
вписався у міський цикл, машина ефективна, мобільна, з високими тактико-технічними параметрами.
Важливим кроком «КрАЗу» з розширення лінійки комунальної техніки стало створення екологічного
шасі (4х2) з газовим двигуном Daimler (Euro 5). Завдяки встановленню газового двигуна автомобіль має
надзвичайно низьку витрату пального, підвищений
ресурс і мінімальну емісію. «КрАЗ» сподівається, що
за такими машинами майбутнє. Так само, як і за нови-

Рис. 2 Комунальний автомобіль КО-503 на шасі КрАЗ Н23.2 із
мулососним та каналопромивочним обладнанням
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Рис. 3 Вакуумний автопиловсмоктувач КрАЗ-5401К2
з газовим двигуном Daimler

ми маневреними спецавтомобілями «КрАЗ-5401К2»,
створеними на базі універсального шасі колісної формули 4х2, максимально уніфікованому під різні силові
установки та спеціальні надбудови. На одному з них
компанія «Спецбудмаш» (м. Бровари) встановила повний комплект піскорозкидального та поливомийного
обладнання. Цей універсальний дорожник може використовуватися комунальниками протягом всього
року, оскільки солерозкидувальне та поливомийне
обладнання та снігоприбиральний відвал легко монтуються та демонтуються.
Спецмашина оснащена рядним шестициліндровим двигуном ЯМЗ-536 (Euro 4) потужністю 312 к.с.,
агрегатованим з однодисковим зчепленням MFZ 430
і коробкою передач 9JS150ТА.
На базі другого шасі створено муніципальний автомобіль у складі вакуумного пилососа виробництва
турецької фірми KATMERCILER, розміщеного на новому універсальному шасі КрАЗ-5401Н2 (4х2).
Спецмашини з сучасною комфортабельною безкапотною кабіною Hubei (MAN-F2000) мають оптимальне співвідношення ціна-якість і високі ергономічні показники робочого місця водія. За бажанням

Рис. 5 Сміттєвоз КрАЗ К16.2R зі змінними
контейнерами
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Рис. 4 Підмітально-прибиральний
автомобіль КрАЗ-5401К2

клієнтів на автомобілі можуть встановлюватися двигуни компаній Weichai або Cummins.

Сьогодні всі найпопулярніші види
комунальної техніки присутні в
гамі спецтехніки «КрАЗ»
Крім комунальної, у «КрАЗа» в наявності інша спецтехніка, призначена для виконання робіт будь-якого
ступеня складності. В асортименті автозаводу – техніка, яка використовується при демонтажі та будівництві будівель: екскаватори, бетонозмішувачі та
бетононасоси, трубоукладачі, крани-маніпулятори.
Саме така спецтехніка – перший і головний помічник
комунальників. Потужні та надійні агрегати істотно
економлять час і підвищують продуктивність праці.
ПАТ «АвтоКрАЗ» відкритий для співпраці.
Контакти:
Управління з продажів ПАТ «АвтоКрАЗ»,
вул. Київська, 62, м. Кременчук, Полтавська обл.,
тел.:
+38 (0536) 76-63-13,
факс: +38 (0536) 77-89-86,
e-mail: sale@kraz.ua
www.autokraz.com

Рис. 6 Універсальний автомобіль КрАЗ-5401К2 з поливомийним та піскорозкидальним обладнанням
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