T 815-7Z0R9T 44 440 8×8.1R

VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO 8×8
Toto vysoce mobilní těžké vyprošťovací vozidlo je schopno velmi rychle a účinně vyprostit obrněná vozidla v taktickém prostředí.
Potenciál vozidla a jeho užitečné zatížení umožňují vyprostit těžká obrněná vozidla a vléci většinu typů současných i budoucích
kolových vozidlových systémů a jejich variant. Vozidlo je schopno převrátit nabourané vozy, vyprostit je ve svahu a zpřístupnit
nedostupná místa. K vozidlu může být rovněž připojen vysoce mobilní přívěs pro transport zcela nepojízdných vozidel. Zadní
zvedací vidlice je ovládána buď z pevného ovládacího panelu, nebo pomocí bezdrátového dálkového ovladače. Toto vyprošťovací
vozidlo je schopno táhnout vozidla při zatížení přepravní vidlice až do 14,000 kg.
Vyprošťovací vozidlo je vybaveno jeřábem HIAB, 44 tm s dálkovými ovládáním. Obsluha jeřábu tak může být při práci s jeřábem
v nejoptimálnější pozici. Jeřáb disponuje nejvyspělejším ovládacím systémem na dnešním trhu s mobilními jeřáby, dosahuje
bezkonkurenční rychlosti, přesnosti a bezpečnosti, které maximalizují produktivitu při zajištění okamžitého super plynulého
provozu. Vyprošťovací vozidlo je vybaveno dvěma hlavními navijáky s konstantní tažnou silou 24 t, 100 metrovým lanem a přídavným 2 tunovým navijákem s lanem o délce 220 m. Přední radlice je odnímatelná a je možno ji použít pro ženijní práce např.
kopání zákopů, stavbu cest a odstraňování překážek nebo bariér.
Trvalý pohon všech kol, ADM (Automatic Drivetrain Management) – plně automatický systém uzávěrek diferenciálů, možnost
změny tlaku v kolech během jízdy, pancéřovaná kabina na úrovni 2/2b STANAG 4569 – přídavné balistické pancéřování a protiminová podlaha.

NEZÁVISLÉ PÉROVÁNÍ
PEVNÝ 3D RÁM
JEŘÁB 43,9 tm
POHON 8×8
440 kW

VOZIDLO
KATEGORIE N3G
T 815–7
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T 815-7Z0R9T 44 440 8×8.1R
VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO 8×8

MOTOR

Vodou chlazený, vznětový, čtyřtaktní, přeplňovaný,
s přímým vstřikováním a mezichladičem plnicího
vzduchu, ovládaný elektronicky.
Model
DEUTZ TCD 2015 V08
Počet válců
8 do V
Vrtání/zdvih
132/145 mm
Zdvihový objem
15,9 l
Výkon
440 kW/2 100 ot/min
Max. krouticí moment
2 650 Nm/1 400 ot/min

PŘEVODOVKA

Model
Allison 4800SP PR
Automatická,
počet rychlostních stupňů vpřed/vzad
7/1
Integrovaný hydraulický retardér.

SESTUPNÁ PŘEVODOVKA

Model
TATRA 2.30 TRK 1/1,6.
Dvou stupňová, řaditelná za klidu. Pneumatické
ovládání.

PŘEDNÍ NÁPRAVY TATRA

KABINA

Trambusová, střední, sklopná vpřed, celokovová,
dvoudveřová, polohovatelné sedadlo řidiče
s bezpečnostním pásem, 4 pevná sedadla
s bezpečnostními pásy, ploché čelní sklo ze dvou
částí, pravo i levostranné provedení, střešní průlez,
úchyty zbraní, sluneční clony, topná, ventilační
a klimatizační jednotka, dodatečné pancéřování –
úroveň 2/2b STANAG 4569 (balistické/protiminové).

ELEKTROVÝSTROJ
Nominální napětí
Akumulátory
Alternátor

ROZMĚRY

Šířka
2 550 mm
Rozchod kol - přední/zadní
2 074/2 018 mm
Světlá výška
410 mm
Světlá výška může být dočasně zvýšena či snížena
nastavením polohy předního pérování bez nutnosti
zastavení vozidla.

Řízené, hnané, výkyvné polonápravy, nezávislé
zavěšení kol, uzávěrky nápravových diferenciálů,
uzávěrka mezinápravového diferenciálu, dělič
momentu, kolové redukce, vzduchové pružiny
a teleskopické tlumiče, zkrutné stabilizátory.

HMOTNOSTI

ZADNÍ NÁPRAVY TATRA

JÍZDNÍ VLASTNOSTI

Hnané, výkyvné polonápravy, nezávislé zavěšení
kol, uzávěrky nápravových diferenciálů a uzávěrka
mezinápravového diferenciálu, kolové redukce,
kombinované pérování vzduchových a listových
pružin.

ŘÍZENÍ

Levostranné/pravostranné, monoblok.

BRZDY

Samostavitelné bubnové klínové brzdy, ABS.
4 nezávislé brzdové systémy: provozní, nouzová,
parkovací a motorová brzda. Retardér.

KOLA

Jednomontáž na všech nápravách, taktické
pneumatiky, možnost centrálního dohušťování
pneumatik.
Ráfky
20 -10,00V
Pneumatiky
16,00 R20
Pryžové vložky umožňující dojezd po defektu.

24 V
4×12V, 240 Ah
120 A/28 V

Pohotovostní hmotnost
(s pancéřovanou kabinou)
Max. nosnost vidlice od místa
zavěšení břemene

35 000 kg
14 000 kg

Max. rychlost
100 km/h
Stoupání při celkové hm. vozidla (výpočet) > 100 %
Boční náklon
45 %
Vnější stopový průměr zatáčení
27±1 m
Brodivost
1 200 mm
Překročivost (šířka zákopu)
2 100 mm
Výstupnost (kolmý stupeň)
600 mm
Palivová nádrž
2×320 l
Jízdní dosah (na silnici)
700 km
Provozní teplota okolí
-32°C až +49°C

VÝBAVA

Jeřáb – nosnost 43,9 tm, dosah 8,4 m, kapacita
v závislosti na dosahu 5 200 kg/8,4 m až 12 000
kg/3,5 m, dálkové ovládání. 2 hlavní navijáky: 2×24 t
(konstantní tažná síla), lano: 100 m. Přídavný naviják:
2 t, lano: 220 m. Buldozerová radlice. Zadní vidlice
o nosnosti 14 000 kg. Automatický systém
centrálního dohušťování pneumatik. Závěsné
zařízení pro přívěs - automatické, včetně propojení
elektrického a brzdového systému.
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