
 
 

 
 
 

Автоевакуатор з краном-маніпулятором «Інман» (Palfinger) 

на шасі Dongfeng DFA 1090 

 
Загальні характеристики шасі 
Колісна формула                                                                     4х2 
Повна дозволена маса                                                       9 000 кг 
Споряджена маса                                                                   3 565 кг 
Максимальна швидкість                                                            90 км/г 
Бак                                                                                                125 л 
Монтажна довжина платформи                                                                      4650 мм 
Габаритні розміри шасі 
Довжина                                                                                             6995 мм 
Ширина кабіни                                                                                          2030 мм 
Висота кабіни (без порога)                                                                                          2480 мм 
Колісна база                                                                                               3800 мм 
Передній звис                                                   1365 мм 
Задній звис  1620 мм 
Ширина рами 800 мм 
Висота рамного профіля 192 мм 
Ширина рамного профіля 65 мм 
Кабіна  
Колір кабіни                                                                                   білий 
Суцільнометалева, на механічній підвісці, з галогеновими фарами, 3 сидіння + спальне місце 
Рульове управління  
Тип з гідропідсилювачем, «гвинт-шарикова гайка- 
  рейка-сектор» 
Двигун 
Модель двигуна Cummins, ISF 3.8S 



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 
Діаметр циліндра 102 мм 
Хід поршня 120 мм 
Відповідність екологічним стандартам Евро V 
Коробка передач  
Марка                                                                                             FAST Gear 6S  
Тип                                                                                                 механічна, 6 - ступенева  
Кількість передач                                                                     6 вперед / 1 назад 
Передаточний ряд                                      5.94, 3.58, 2.15, 1.36, 1, 0.77, задня 7.105 
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 4.32 т, 

параболічні ресори та гідравлічні 
амортизатори  

Ведуча вісь  Максимальне навантаження 7.68 т, 
параболічні ресори та гідравлічні 
амортизатори, головна передача – гипоідна 
5.286  

Електросистема 
Генератор 70 А 
Батареї 2 х 140 А/ч, напруга 24 В 
Колеса та шини 
Передне/задне колесо  Шини 8.25R16    
Марка  Aeolus 
Диски Стальні, чорного кольору 
Додаткові опції 
Кондиціонер,  електросклопідйомники, радіо/MP3/USB, круїз-контроль, центр.замок з ДУ 
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 

              
 

Евакуаторна платформа з КМУ 

Наше підприємство пропонує крано-маніпуляторну установку IM 150 NT  для 
використання з автомобілями-евакуаторами, рік виготовлення 2021 р. виробництва АТ «INMAN» 
(група компаній Palfinger). 

Дана модель краноманіпуляторной установки INMAN IM 150NT створена спеціально для 
роботи в складі автоевакуатора. Призначена для завантаження / розвантаження зламаних або 



неправильно припаркованих автомобілів. Конструкція маніпулятора забезпечує 
вантажопідйомність 1150 кг на максимальному вильоті стріли 10 м. Комплектується траверсой із 
змінним центром ваги для підйому автомобілів. Бічне розташування гідроциліндрів висування 
стріл зменшує розмір автомобіля по висоті при піднятою стрілі. У транспортному положенні 
КМУ розміщується компактно між кабіною евакуатора і платформою. Є підсвічування важелів 
управління КМУ. 

 
 

Загальний вигляд крана-маніпулятора  Palfinger IM 150 NT 
 

 
 

Комплект поставки 
 

В комплектацію входять: аутригери, маслобак, гак, комплект обладнання для монтажу, система 
аварійного відключення, наявність функції автоматизованого захисту від перевантаження, 
лічильник мотогодин кму, магістральний фільтр високого тиску, набор фільтрів. 
 

Технічні характеристики 

 
 
 
 
 
 

Вантажний момент, тм   13,7 Тм 13,7 Тм 
Кількість гідравлічних секцій 3 4 
Максимальний гідравлічний виліт, м  8,0 10,0  
Максимальна вантажопідйомність, кг 5350 5350 
Вантажопідйомність на вильоті 4,2 м, кг  3 140 2 990 
Вантажопідйомність на max вильоті, кг  1520 1 150 
Максимальна  висота підйому від землі, м  11 13,2 
Кут повороту колони, град.  420 420 
Опорна база, мм  5 630 5 630 
Кнопка аварійного відключення  + + 
Вага установки, кг 1 515 1 644 
Відступ для монтажу на рамі, мм 1 000 1 000 
Ємність гідравлічного баку, л 80 80 
Продуктивність насоса, л/хв  35-50 35-50 
Робочий тиск, Мпа 26,5 26,5 
Місце управління з землі з землі 
Наявність функції автоматичної системи від перевантаження + + 
Колір КМУ зелений зелений 
Габаритні розміри у транспортному положенні, мм 925 х 2 500 

 х 2 445 
925 х 2 500 

 х 2 445 



Схема вантажопідйомності 
 

IM 150NT B 
 

IM 150NT C 

  

 
Додаткова комплектація маніпулятора 

       Може доукомплектовуватися траверсою з повноповоротним  ротатором,  гідроциліндром 
розсування для  установки по центру тяжкості, текстильними стропами і захопленнями для коліс. 
Траверса призначена для підйому автомобілів до 3,5 т. Дозволяє утримувати в горизонтальному 
положенні автомобілі з різним розташуванням центру тяжіння. 

 
 
Вантажопідйомність  3 500 кг 
Діаметр коліс         R12 ... R18 

Вага траверси                210 кг 
Вага захвату                  15,5 кг 



Гарантійні зобовязання постачальника 
 

• На автомобіль 2 роки без обмеження пробігу; 
• На евакуаційну платформу 1 рік; 
• На кран-маніпулятор – 1 рік; 
• На автомобільну лебідку – 2 роки; 

 

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». 


