
 
 

Автомобіль на шасі DFA 1090 
з промтоварним / ізотермічним кузовом 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальні характеристики  
Колісна формула                                                                     4х2 
Повна дозволена маса                                                       9 000 кг 
Споряджена маса шасі                                                                3 565 кг 
Максимальна швидкість                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                125 л 
Характеристики кузова 
Опис Промтоварний або ізотермічний кузов  
Габаритні розміри (±30мм) 4650х2510х2730 
Внутрішні розміри (±30мм) 4540х2400х2400 
Внутрішній об’єм 26,15 куб.м. 
Покриття  антикорозійний грунт платформи та 

фарбування рідким пластиком 
Підлога  фанера автомобільна 24 мм с антислизьким 

покриттям або оцинкована сталь 
Зовнішня обшивка поліестер (оцинкована сталь с полімерним 

покриттям білого кольору 
Внутрішня обшивка влагостійка ламінована фанера 

(промтоварний фургон) 6мм або оцинкована 
сталь з утеплювачем (ізотермічний фургон) 

Задні двері двостворчаті, відкриваються на 270◦, петлі - 
нержавіюча сталь по дві на сторону, запорні 
пристрої - нержавіюча сталь, двері сендвич-
панель (ззовні – стеклопластик) 

Колір кузова на вибір замовника 
Додатково алюмінієві відкидні веловідбійники,  



 

бокові активні Led фонарі, 
оцинкована висувна драбина, можливе 
встановлення гідроліфта  

Габаритні розміри шасі 
Довжина                                                                                             6995 мм 
Ширина кабіни                                                                                          2100 мм 
Висота кабіни (без порога)                                                                                          2480 мм 
Колісна база                                                                                               3800 мм 
Монтажна довжина платформи 4530 мм 
Передній звис                                                   1430 мм 
Задній звис  1620 мм 
Ширина рами 800 мм 
Висота рамного профіля 192 мм 
Ширина рамного профіля 65 мм 
Кабіна  
Колір кабіни                                                                                  білий 
Суцільнометалева, зі спальним місцем, на механічній підвісці, з галогеновими фарами 
Рульове управління  
Тип з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка- 
  рейка-сектор» 
Двигун 
Модель двигуна Cummins, ISF 3.8S 5154 

Тип 
чотирьохциліндровий дизель з інтеркулером 
та турбонаддувом, система Common Rail 

Потужність двигуна 156/115/2800 кс/кВт/об-хвилину 
Крутний момент 500Нм/1200-1900 об-хвилину 
Об’єм 3.76 л 
Відповідність екологічним стандартам Евро V 
Коробка передач  
Марка                                                                                             FAST GEAR  
Тип                                                                                                 механічна, 6 - ступенева  
Кількість передач                                                                     6 вперед / 1 назад 
Передаточний ряд                                      5.94, 3.58, 2.15, 1.36, 1, 0.77, задня 5.86  
Гальмівна система  
Робоча  
 
 

Двухконтурна пневматична в розділенням 
по переднім і заднім колесам, з АБС 
(WABCO), барабанні гальмівні механізми 
всіх колес, одноциліндровий компресор з 
підігріваємим осушувачем 

Допоміжна Моторне гальмо-уповільнювач 

Стояночна 
З приводом від пружинних 
енергоакумуляторів  

Зчеплення 
Тип Сухе,  однодискове 395 мм, з гідравлічним  

                 приводом та пневмоуправлінням 
Підвіска  
Перша вісь  Тип Еліот, максимальне навантаження 3.15 т, 

параболічні ресори та гідравлічні 
амортизатори  

Ведуча вісь  Максимальне навантаження 5.85 т, параболічні 
ресори та гідравлічні амортизатори, головна 
передача – гипоідна 4.56  

Електросистема 
Генератор 70 А 
Батареї 2 х 180 А/ч, напруга 24 В 
Колеса та шини 
Передне/задне колесо  Шини 8.25 R16  
Марка  Aeolus 



 

Диски Стальні 7.5 х 22.5, чорного кольору 
Додаткові опції 
Електросклопідйомники, кондиціонер, радіо MP3/USB, круїз-контроль, центральний замок з ДК 
Сервіс та гарантія 
 Гарантія на автомобіль                                                           24 місяця без обмеження пробігу 
Сервіс на уповноважених станціях згідно сервісної 

книжки або виїздні бригади по всій території 
України. 
 

          
Кваліфіковані спеціалісти нашого підприємства  за Вашим запитом готові надати додаткову 

необхідну інформацію щодо технічних характеристик, комплектацій та умов придбання вантажної 
автотехніки марки  DONGFENG MOTOR CORPORATION. 

 
З повагою, колектив ТОВ «ГОЛЕКС». 


