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ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Шилдэг бүтээгдэхүүн, 

шалгарсан чанар, 

дэвшилтэт технологи, 

өрсөлдөхүйц үнээр 

харилцагчдынхаа сэтгэл 

ханамжийг өндөрт 

хүргэж, урт хугацааны 

тууштай хамтын 

ажиллагааг эрхэм 

болгоно.

БИДНИЙ ЗОРИЛТ

Бид Харилцагчдынхаа 

хэрэгцээнд нийцсэн 

бүтээгдэхүүнийг 

нийлүүлэгч байх, 

Бид Харилцагчдынхаа 

бизнесийн үйл ажиллагааг 

дэмжигч байх,

Бид Харилцагчдынхаа 

хөгжил дэвшлийн төлөө 

хамтрагч байх.

“МБ Инжиниринг” ХХК нь ОХУ, Хятад, Беларусь, БНСУ, Чех 
зэрэг улсын хөдөө аж ахуй, газар тариалан, ой, барилга, зам 
тээвэр, уул уурхайн салбарын машин, техник үйлдвэрлэгч 
30 гаруй томоохон үйлдвэрүүдийн Монгол дахь албан ёсны 
төлөөлөгч, дилер бөгөөд тэдгээр үйлдвэрүүдийн машин, 
техникийг Монгол Улсын зах зээлд худалдан борлуулах, 
техникийн иж бүрэн засвар үйлчилгээ үзүүлэх, улмаар 
баталгаат сэлбэг хэрэгслийг ханган нийлүүлэх онцгой 
эрхтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж  байна.

Бидний нийлүүлж буй машин, техникүүд нь Монгол 
орны эрс тэс уур амьсгалд нэн тохиромжтой, хөдөө аж ахуй, 
газар тариалан, зам барилга, уул уурхайн салбарт олон жил 
хэрэглэгдэж ирсэн түүхтэй, хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт 
технологоор үйлдвэрлэгдсэн учир хэрэглэгч, харилцагчдад 
байнга өндрөөр үнэлэгдэж, эрэлт ихтэй байдаг.

Бид та бүхний хэрэгцээт машин, техникүүдийг 
зах зээлийн өрсөлдөхүйц үнэ, төлбөрийн уян хатан 
нөхцөлтэйгээр санал болгож байна.

“МБ Инжиниринг” ХХК нь 2011 онд байгуулагдсан 
бөгөөд дэлхийн чанартай бараа бүтээгдэхүүн, машин 
техник, тоног төхөөрөмжүүдийг Монгол улсын зах зээлд 
нийлүүлэн ажиллаж байна. 

Т О В Ч  Т А Н И Л Ц У У Л Г А

МБ ИНЖИНИРИНГ ХХК

YЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ YНДСЭН 4 ЧИГЛЭЛ

Харилцагчдын эрэлт 
хэрэгцээ, хүсэлт, 
шаардлагыг бүрэн 

хангасан ХАА-н   
         машин техникийг 
     захиалгаар ОХУ, 
Хятад, БНСУ, 
Беларусь, 
Чехийн 30 гаруй 
үйлдвэрээс шууд 
нийлүүлнэ.

Үйлдвэрлэгчийн баталгаат 
хугацааны болон 
борлуулалтын дараах 

засвар үйлчилгээг 
үйлдвэрийн

мэргэжилтэн 
инженерүүдийн хамт 

мэргэжлийн өндөр 
түвшинд хийж 
гүйцэтгэнэ.

Харилцагч 
үйлдвэрүүдийн 
бүх төрлийн 
оригинал сэлбэгийг  
   үйлдвэрээс нь шууд  
    нийлүүлэх ба техник 

үйлчилгээнд 
шаардлагатай 

сэлбэгийн нөөцийг 
   хангана.

Үйлдвэрийн 
сургалтын 
программд 

хамруулах, шинэ 
техник хүлээлгэн 

өгөхөөс өмнө 
сургалтанд     

хамруулж, 
заавар зөвлөгөө, 

гарын авлага олгоно.

ØÈËÄÝÃ 
Á¯ÒÝÝÃÄÝÕ¯¯Í, 
ØÀËÃÀÐÑÀÍ 
×ÀÍÀÐÛÃ
ÌÎÍÃÎËÄ
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ОХУ-ын
“ЧЕТРА - промышленные машины”
“ДСТ-Урал”
“Алтайские машиностроителные заводы”
“Агро”

БНХАУ-ын
“Дунфэн Тракс” / Dongfeng Trucks
“Чэнли” / “ChengLi Special Automobile”
“Ютон” / Yutong
“Лишидэ” / Lishide
“Ловол” / Lovol
“Гэнзэ” / Gengze

Беларусь улсын
“Минский Тракторный Завод” (МТЗ)
“Минский Автомобильный Завод” (МАЗ)
“Гомсельмаш”
“Бобруйсксельмаш”
“Бобруйскагромаш”
“Ремком”

БНСУ-ын
“Тон Ян Мүльсан” / Tong Yang Moolsan (TYM)
“Дэү Тракс” / Daewoo Trucks

Чех улсын
“Моторпал” / Motorpal

МБ Инжиниринг ХХК нь доорх үйлдвэрүүдийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч, 
дилер компаниар ажиллаж байна:
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ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТЕХНИК

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 6100/2630/3350
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3000
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 2000-2150 / 2000-2550
 Замаас хөндийрөх зай, мм 450
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 6
 Ашиглалтын жин, кг 12300
 Дугуйны хэмжээ                     урд 600/65R34
                                                       хойд 710/70R42
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг                      урд/хойд 5000 / 10000
 Хамгийн их даралт, МПа 20
 Насосны хүчин чадал, л/мин 0-120
 Гидросистемийн багтаамж, л 100

ТРАКТОР БЕЛАРУС-3522

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр Deutz TCD 2013L
 Чадал, кВт (морины хүч) 261 (355)
 Цилиндрийн тоо, ш 6
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2200
 Ажлын эзэлхүүн, л 7.142
 Түлшний савны багтаамж, л 650
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 250
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг Full PowerShift
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 24/12
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 2.4–40.0 / 2.7–20.8

Хөдөө аж ахуйн төрөл 
бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай 8 ангиллын, 
4x4 дугуйн томьёолол 
бүхий трактор. Үндсэн 
болон уриншийн хөрс 
боловсруулах өргөн 
хэмжээний ба хослуулсан 
агрегатууд, өндөр хүчин 
чадалтай ургац хураах  
техникүүдийг холбон 
ашиглахад тохиромжтой.
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ТРАКТОР БЕЛАРУС-1221.2

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 4500/2300/2850
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2760
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1540-2090 / 1530-2150
 Замаас хөндийрөх зай, мм 620
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 5.4
 Ашиглалтын жин, кг 5730
 Дугуйны хэмжээ                     урд 420/70R24
                                                       хойд 18,4R38
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 4300
 Хамгийн их даралт, МПа 20
 Насосны хүчин чадал, л/мин 51
 Гидросистемийн багтаамж, л 25

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл турбо дизель
 Хөдөлгүүр Д-260.2
 Чадал, кВт (морины хүч) 96 (130)
 Цилиндрийн тоо, ш 6
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2100
 Ажлын эзэлхүүн, л 7,12
 Түлшний савны багтаамж, л 140
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 226
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг механик, синхрон
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 16/8
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 1.54–35.2 / 2.75–16.4

Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай. Дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, 
бусад агрегатуудтай холбон ашиглахад 
тохиромжтой . 

Онцлог  шинж  чанар:
 цилиндр төгсгөлийн дамжуулагчтай урд хөтлөгч 

мосттой
Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:        
 механик шаталсан хурдны хайрцаг (24/12), 

механик араа хүндрүүлэгч, урд хүч дамжуулах гол, 
урд дүүжин төхөөрөмж, холбох шланг, урд ачаа 
тэнцүүлэгч, түлшний нэмэлт сав

ТРАКТОР БЕЛАРУС-2022.3

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 5230/2400/3120
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2920
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1640-2190 / 1800-2500
 Замаас хөндийрөх зай, мм 620
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 5.8
 Ашиглалтын жин, кг 7220
 Дугуйны хэмжээ                     урд 420/70R24
                                                       хойд 580/70R42
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 6500
 Хамгийн их даралт, МПа 20
 Насосны хүчин чадал, л/мин 55
 Гидросистемийн багтаамж, л 35

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл турбо дизель
 Хөдөлгүүр Д-260.4S2
 Чадал, кВт (морины хүч) 156 (212)
 Цилиндрийн тоо, ш 6
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2100
 Ажлын эзэлхүүн, л 7,12
 Түлшний савны багтаамж, л 370
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 249
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг механик, синхрон
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 24/12
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 1.86–39.7 / 2.6–18.4

Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс 
боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан 
агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах  
техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой. 

Онцлог  шинж  чанар:   
 Stage II шатлалаар дизелийн хорт бодисыг 

ялгаруулдаг, удирдлагын буцах пост, кондиционер, 
хойд давхар дугуйн иж бүрдэл.

Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:
 урд хүч дамжуулах гол, урд дүүжин төхөөрөмж, 

нэмэлт суудал, нэмэлт 1010 кг урд ачаа тэнцүүлэгч
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үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, шаардлагатай засвар 
үйлчилгээг цогц хэлбэрээр үзүүлж байна. 

“МТЗ” үйлдвэр нь Беларусь Улсын 9 том 
хөдөө аж ахуй, техник тоног төхөөрөмж, 
сэлбэгийн үйлдвэрүүдийг нэгтгэж томоохон 
холдинг компанийг байгуулсан.

“МТЗ” үйлдвэр нь 1946 онд байгуулагдсан 
бөгөөд 30,000 гаруй ажиллагсадтай, дэлхийд 
хөдөө аж ахуйн техникийн үйлдвэрлэлээр 
дээгүүрт ордог. Тус үйлдвэр нь түүхэндээ 3 сая 
орчим трактор үйлдвэрлэснээс 500,000 орчим 
тракторыг дэлхийн 100 гаруй улсад нийлүүлсэн. 
Одоогоор 100 тракторын үйлдвэрүүдээс зөвхөн 
8 үйлдвэр нь дэлхийн зах зээлийн 96%-г эзэлдэг 
бөгөөд тэдгээрийн нэг нь “МТЗ” үйлдвэр юм.

“МТЗ” үйлдвэр нь сүүлийн жилүүдэд 
дэлхийн дугуйт тракторын зах зээлийн 10%-ийг 
эзэлж байна. “МТЗ” үйлдвэр нь дугуйт трактор 
болон тракторын сэлбэгийг зохион бүтээн 
үйлдвэрлэж, дэлхийн зах зээлд нийлүүлж 
байгаа бөгөөд тусгай зөвшөөрөл, лицензтэйгээр 

“Минский  Тракторный Завод” (МТЗ)

ТРАКТОР БЕЛАРУС-80.1/82.1

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 4120/1970/2800
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2370/2450
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1350-1990 / 1400-2100
 Замаас хөндийрөх зай, мм 645
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 4.5
 Ашиглалтын жин, кг 3770 / 4000
 Дугуйны хэмжээ                     урд 9.0-20 / 11.2-20
                                                       хойд 15.5R38
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 3200
 Хамгийн их даралт, МПа 20
 Насосны хүчин чадал, л/мин 45
 Гидросистемийн багтаамж, л 25

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр Д-243
 Чадал, кВт (морины хүч) 60 (81)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2200
 Ажлын эзэлхүүн, л 4.75
 Түлшний савны багтаамж, л 130
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, нэг дискт
 Хурдны хайрцаг механик, синхрон
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 18/4
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 1.9–34.3 / 4.09–9.22

Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн 
ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад 
агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой. 

Онцлог  шинж  чанар:
 урд тэнхлэгтэй (80.1), конус редуктортой урд 

хөтлөгч мосттой (82.1).
Захиалгаар хийх нэмэлт төхөөрөмжүүд:        
 татах холбох төхөөрөмж, чиргүүлийн төхөөрөмж, 

хойд дугуйны ачаа тэнцүүлэгч, урд ачаа 
тэнцүүлэгч, холбох шлангууд
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ТРАКТОР TYM T503
 Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн 

ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад 
агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.

 Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mp3 

тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр 
тоноглогдсон.

Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар 
удирдлагаар асах зориулалттай.

ТРАКТОР TYM T353
 Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн 

ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад 
агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.

 Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mp3 

тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр 
тоноглогдсон.

Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар 
удирдлагаар асах зориулалттай.

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр                                                                    Perkins 404D-22
 Чадал, кВт (морины хүч)  37.3 (50.7)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2800
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)
 Түлшний савны багтаамж, л 60

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 3590/1591/2590
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 1935
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд
 Замаас хөндийрөх зай, мм 350
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм 3352
 Ашиглалтын жин, кг 1878
 Дугуйны хэмжээ                     урд/хойд 8.0-16/13.6-24
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг хойд 1300
 Ачааны даац, кг урд
 Насосны хүчин чадал, л/мин 33.5

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Хурдны хайрцаг автомат механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 16 / 16
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц 33.7

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр                                                                       Mitsubishi S4L2
 Чадал, кВт (морины хүч) 26.1 (35)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2700
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)
 Түлшний савны багтаамж, л 34

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 3200/1360/2400
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 1640
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд
 Замаас хөндийрөх зай, мм 325
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм 2400
 Ашиглалтын жин, кг 1390
 Дугуйны хэмжээ                     урд/хойд 8-16/12.4-24
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг хойд 1200
 Ачааны даац, кг урд
 Насосны хүчин чадал, л/мин 23.9

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Хурдны хайрцаг автомат механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 12 / 12
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц 21.6
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ТРАКТОР TYM T903s
 Хөдөө аж ахуй, ачаа тээврийн төрөл бүрийн 

ажилд дүүжин, хагас дүүжин, чиргүүл, бусад 
агрегатуудтай холбон ашиглахад тохиромжтой.

 Урд тэнхлэгтэй, урд хөтлөгч мосттой
Бүхээг нь салхивч, халаагуур, кондишн, mp3 

тоглуулагч, суудлын гидро өргүүрээр 
тоноглогдсон.

Трактор нь зарим ажлын үед автоматаар болон гар 
удирдлагаар асах зориулалттай.

Өнөөдөр TYM трактор нь чанар, үнийн 
хувьд дэлхийн хамгийн шилдэг тракторуудын 
нэг болсон. TYM трактор нь далхийн алдартай 
үйлдвэрлэгчдийн оригинал, найдвартай, 
өндөр бүтээмжтэй, хүчирхэг агрегатуудаар 
тоноглогдсон.

“QualiTYMatters” буюу “Чанарыг 
бүгдэд” уриатай ажилладаг тус компанийн  
тракторууд нь өнөөдөр дэлхийд нэгэнт хүлээн 
зөвшөөрөгдөөд байна. 

БНСУ-ын TYM компани нь 1951 онд 
байгуулагдсан. 1973 оноос ХАА-ын техник 
үйлдвэрлэж эхэлсэн.

60 гаруй жилийн турш дэлхийн ХАА-н зах 
зээл дээр байр сууриа бэхжүүлсэн. Энэ хугацаанд 
олж авсан туршлага нь хамгийн өндөр түвшний 
трактор үйлдвэрлэх бололцоог бий болгосон. 
2004 онд АНУ-ын бага оврын тракторуудыг 
танилцуулсан. Хэрэглэгчид тракторын чанар, 
үнэ цэнийг хүлээн зөвшөөрснөөр АНУ, Канад 
руу экспортлох болсон.

25-105 морины хүчтэй, өндөр үзүүлэлттэй 
тракторуудыг үйлдвэрлэдэг бөгөөд эдгээр 
TYM тракторууд нь удаан хугацаанд эвдрэлгүй 
ажиллаж чадна.

“Tong Yang Moolsan” (TYM)

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр                                                                    Perkins 1104D-44TA
 Чадал, кВт (морины хүч) 68 (91)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2200
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц (мх*ц)
 Түлшний савны багтаамж, л 126

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 4110/2141/2300
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2300
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд
 Замаас хөндийрөх зай, мм 383
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, мм 3650
 Ашиглалтын жин, кг 3660
 Дугуйны хэмжээ                     урд/хойд 13.6-24-8PR/16.9-34-8PR
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг хойд 3110
 Ачааны даац, кг урд
 Насосны хүчин чадал, л/мин 61.3

ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Хурдны хайрцаг автомат механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 32 / 32
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц 40
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ТРАКТОР TB1604

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 4950/2300/3100
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2700
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1840 / 1608-1996
 Замаас хөндийрөх зай, мм 490
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 5.8
 Ашиглалтын жин, кг 6050
 Дугуйны хэмжээ                     урд 14.9-28
                                                       хойд 18.4-38
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 4200
 Хамгийн их даралт, МПа
 Насосны хүчин чадал, л/мин 95
 Гидросистемийн багтаамж, л

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл турбо дизель
 Хөдөлгүүр Lovol
 Чадал, кВт (морины хүч) 117.6 (160)
 Цилиндрийн тоо, ш 6
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2200
 Ажлын эзэлхүүн, л 6
 Түлшний савны багтаамж, л 240
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 248
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 16/16
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 2.73–32.64 / 2.64–31.54

Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс 
боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан 
агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах  
техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой. 

M1604 загварын трактор нь электрон удирдлагатай, 
өндөр даралттай ердийн хөдөлгүүр, эргэлтийн 
хүч ихтэй, түлш бага зарцуулдаг, эрчим хүчний  
хэмнэлттэй, хүрээлэн буй орчинд ээлтэй. 

Цилиндрийн диаметр томорсон, чирэх хүч нэмэгдсэн

ТРАКТОР TB1304

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 5060/2285/2984
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2700
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1840 / 1608-1996
 Замаас хөндийрөх зай, мм 490
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 5.8
 Ашиглалтын жин, кг 5545
 Дугуйны хэмжээ                     урд 14.9-26
                                                       хойд 18.4-38
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 4500
 Хамгийн их даралт, МПа
 Насосны хүчин чадал, л/мин 52
 Гидросистемийн багтаамж, л

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл турбо дизель
 Хөдөлгүүр Lovol
 Чадал, кВт (морины хүч) 95.6 (130)
 Цилиндрийн тоо, ш 6
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2200
 Ажлын эзэлхүүн, л 6
 Түлшний савны багтаамж, л 240
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 248
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 16/8
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 1.7–35.4 / 2.5–22.7

Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс 
боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан 
агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах  
техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой. 

M1304 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч 
дамжуулах системтэй тул даац өндөр, гидравлик 
системийн ажиллагаа тогтвортой, Carlisle 
брендийн эдэлгээ сайтай тормосны системтэй.
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ТРАКТОР TB804

 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм       урт/өргөн/өндөр 4100/1795/2630
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2700
 Мөр хоорондын зай, мм        урд/хойд 1400-1600
 Замаас хөндийрөх зай, мм 360
 Хамгийн бага эргэлтийн радиус, м 5.8
 Ашиглалтын жин, кг 3010
 Дугуйны хэмжээ                     урд 9.5-24
                                                       хойд 14.9-30
 ГИДРОСИСТЕМ
 Ачааны даац, кг 1500
 Хамгийн их даралт, МПа
 Насосны хүчин чадал, л/мин 30
 Гидросистемийн багтаамж, л

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл турбо дизель
 Хөдөлгүүр Lovol
 Чадал, кВт (морины хүч) 59 (80)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2400
 Ажлын эзэлхүүн, л 4
 Түлшний савны багтаамж, л 100
 Түлш зарцуулалт, г/кВт*ц 248
 ХҮЧ ДАМЖУУЛАХ АНГИ
 Авцуулах холбоо хуурай, хоёр дискт
 Хурдны хайрцаг механик
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 12/12
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц   урагш/ухрах 2.37–38.46 / 2.07–33.71

Хөдөө аж ахуйн төрөл бүрийн ажил гүйцэтгэх 
зориулалттай. Үндсэн болон уриншийн хөрс 
боловсруулах өргөн хэмжээний ба хослуулсан 
агрегатууд, өндөр хүчин чадалтай ургац хураах  
техникүүдийг холбон ашиглахад тохиромжтой. 

M804 загварын трактор нь хүчитгэсэн хүч дамжуулах 
системтэй тул даац ихэссэн. 11 инчийн хөтлөгч 
диск нь тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлсэн. 

Гидравлик системийн найдвартай ажиллагааг өндөр 
түвшинд хангасан

Одоогоор дэлхий даяар 120 оронд 3000 
дистрибютортой ба БНХАУ-н хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний экспортын 30%-г дангаараа 
нийлүүлж байна. Энэ нь өнгөрсөн 15 жилийн 
турш дахь хамгийн их экспорт хийсэн гэсэн 
үзүүлэлт юм.

Ловол Хүнд Үйлдвэрлэл компани нь 1998 
онд байгуулагдсан, дэлхийн тэргүүлэх хүнд 
үйлдвэрлэгчдийн нэг юм.

Ухаалаг угсралтын систем болон тэргүүлэх 
инновациараа хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж, 
барилгын тоног төхөөрөмж, машин, хөдөлгүүр, 
санхүүгийн болон сүлжээний салбарт 
амжилттай ажиллаж байна.

БНХАУ-н хөдөө аж ахуйн тоног төхөөрөмж 
үйлдвэрлэгчдийн дунд хамгийн орчин үеийн 
технологийн шийдэл санал болгодогоороо 
тэргүүлэгч юм.

2020 онд ЛОВОЛ-н үнэлгээ 74.35 тэрбум юань 
хүрсэн нь БНХАУ-н нийт аж ахуй нэгжүүдийн 
74-рт эрэмбэлэгдэж байна. 

“Lovol”
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ӨӨРӨӨ ЯВАГЧ  ХАДАГЧ  ПАЛЕССЕ  CS 200

ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Урд тэнхлэг/хойд тэнхлэг хөтлөгч/удирдлагатай
 Хөтлөгч дугуй/удирдлагатай дугуй, мм 3110/2830
 Ажлын хурд, км/цаг 12

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр Д-260.4S3A-698
 Чадал, кВт (морины хүч) 147 (200)
 Түлшний савны багтаамж, л 300
 Явах ангийн хөтөлгөө гидростатик
 ЖАТКА
 Хэрчилтийн өндөр, мм/тохируулгатай 70,120,190
 Жатканы авцын өргөн, м 9.2-11
 Огтлох тоноглол Шумахер
 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 7750/9800/400
 Жин, кг 7000

Өөрөө явагч хадуурыг ашиглах нь буудай, үр тариа, 
буурцаг, рапс болон бусад түүхий эд хураалт 
болон өвсөөр тэжээл бэлтгэх ажиллагааг үр 
ашигтай явуулах нөхцлөөр хангана. Эргэлдэгч 
жатка нь талбайн налуу, газрын гадаргууг 
даган хөдөлж, өвс хадахад, гол жатканаас 
гадна 4-метрийн эргэлдэгч жаткатай ажиллах 
боломжийг мөн хангаж өгсөн.

Онцлог шинж:
 Өөрөө явагч хадагч нь саруул бүхээг, халуун 

хүйтний агааржуулагч бүхий тав тухтай 
жолоочийн кабен, нэмэлт суудал, ашиглахад 
хялбар алсын зайн удирдлага, гидростатын олон 
үйлдэлт татуурга зэргээр хангагдаж өгсөн.

Бүхээгний компьютер нь систем болон 
агрегатуудын төлөв байдлыг хянаж, холбогдох 
мэдээллийг боловсруулан, дэлгэцэн дээр харуулах 
ба бүхийл үйл ажиллагааны явц дахь статистик 
үзүүлэлтүүдийг хуримтлуулан, засвар болон 
техникийн үйлчилгээ хийх  шаардлагатай болсон 
талаар мэдэгдэнэ. 

КОМБАЙН ПАЛЕССЕ-GS5A

 ЦАЙРУУЛАХ ХЭСЭГ
 Цайруулах хүрдний өргөн, мм 1200
 Цайруулах хүрдний диаметр, мм  1-р/2-р 800
 Хүрдний эргэлтийн давтамж, эрг/мин 510-870
 Сүрэл сэгсрэгчийн шигшүүрийн тоо, ш 4
 Ялгах талбай, м2 4.92
 Хүрдний доорхи ялгах талбай, м2 1.096
 Чиглүүлэгч хүрдний диаметр, мм
 Цэвэрлэх шүүрний талбай, м2

 Цэвэрлэх систем
 ҮР ТАРИАНЫ БУНКЕР
 Бункерийн эзлэхүүн, м3 4.5
 Үр тарианы бүтээмж, т/ц 7.2
 Үр тарианы нэвтрүүлэх чадвар, кг/с 5-6

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр Д-260.9/ Д-260.1
 Чадал, кВт (морины хүч) 132(180)/154.4 (210)
 Түлшний савны багтаамж, л 300
 Явах ангийн хөтөлгөө гидравлик
 ЖАТКА
 Жатканы хурд, алхам/мин 1108
 Жатканы авцын өргөн, м 4-5
 Огтлох тоноглол Шумахер
 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 9700/5500/4000
 Жин, кг (жаткатай) 12300
 Юүлэх цоргоны өндөр, м 2.8

Үр тарианы ургацыг бүрэн болон хэсэгчлэн хураах 
боломжтой. Наранцэцэг, эрдэнэшиш, бусад үр 
тариаг нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хураана. 

Онцлог  шинж  чанар:
 Кабин нь тохь тухтай, тохиромжтой байрлуулсан 

тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. Жолоодлогын 
хэсэг нь автомат системээр тоноглогдсоноороо 
цайруулах хүрд, цэвэрлэх сэнсний эргэлтийн 
давтамж, комбайны явах хурд, хөдөлгүүрийн 
эргэлтийн давтамжийг хянах, тохируулах, 
мэдээлэх боломжтой. Комбайны технологийн 
явцыг бүрэн хангахад хөдөлгүүрийн хурдыг 
шатлалгүй тохиргоогоор тохируулах боломжтой.
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КОМБАЙН ПАЛЕССЕ-GS812
Үр тарианы ургацыг бүрэн болон хэсэгчлэн хураах 

боломжтой. Наранцэцэг, эрдэнэшиш, бусад үр 
тариаг нэмэлт тоног төхөөрөмжөөр хураана. 

Онцлог  шинж  чанар:
 Кабин нь тохь тухтай, харагдах орчин 

сайтай, тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон. 
Жолоодлогын хэсэг нь автомат системээр 
тоноглогдсоноороо цайруулах хүрд, цэвэрлэх 
сэнсний эргэлтийн давтамж, комбайны явах 
хурд, хөдөлгүүрийн эргэлтийн давтамжийг 
хянах, тохируулах, мэдээлэх боломжтой. 
Комбайны технологийн явцыг бүрэн хангахад 
хөдөлгүүрийн хурдыг шатлалгүйгээр тохируулна.

 ЦАЙРУУЛАХ ХЭСЭГ
 Цайруулах хүрдний өргөн, мм 1200
 Цайруулах хүрдний диаметр, мм   1-р/2-р 800
 Хүрдний эргэлтийн давтамж, эрг/мин 510-870
 Сүрэл сэгсрэгчийн шигшүүрийн тоо, ш 4
 Ялгах талбай, м2 4.92
 Хүрдний доорхи ялгах талбай, м2 1.096
 Чиглүүлэгч хүрдний диаметр, мм
 Цэвэрлэх шүүрний талбай, м2 3.86
 Цэвэрлэх систем 3 шатлалт
 ҮР ТАРИАНЫ БУНКЕР
 Бункерийн эзлэхүүн, м3 5.5
 Үр тарианы бүтээмж, т/ц 12
 Үр тарианы нэвтрүүлэх чадвар, кг/с 8

 ХӨДӨЛГҮҮР
 Төрөл дизель
 Хөдөлгүүр Д-260.4/ЯМЗ-236НЕ
 Чадал, кВт (морины хүч) 154 (210)/169 (230)
 Түлшний савны багтаамж, л 500
 Явах ангийн хөтөлгөө гидравлик
 ЖАТКА
 Жатканы хурд, алхам/мин 1108
 Жатканы авцын өргөн, м 5-7
 Огтлох тоноглол Шумахер
 ХЭМЖЭЭ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 10500/6500/4500
 Жин, кг (жаткатай) 13580
 Юүлэх цоргоны өндөр, м 3.9

зэрэг орнуудад нийлүүлж байна. Мөн дэлхийн 
20 гаруй оронд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
техникийн төвүүд болон дилер компаниудаараа 
дамжуулан тухайн зах зээлийн хэрэглэгчдэд 
илүү ойртон ажиллаж байна.  Гомсельмаш 
үйлдвэрийн техникүүд нь удаа дараа “Беларусь 
Улсын шилдэг бүтээгдэхүүн”, “Оросын зах зээл 
дэх Беларусын шилдэг бүтээгдэхүүн” зэрэг 
шагнал өргөмжлөлийг хүртэж байсан бөгөөд 
нийлүүлж буй орнуудынхаа харилцагчиддаа 
өндөр нэр хүндтэй байдаг.

Гомсельмаш үйлдвэрийн түүхэн хуудас 1930 
оноос эхэлдэг бөгөөд тус үйлдвэр нь Беларусь 
улсын хөдөө аж ахуйн техник, ялангуяа бүх 
төрлийн комбайн үйлдвэрлэгч дэлхийн 
тэргүүлэгч компани юм.

”PALESSE”  бренд нь 9 төрлийн машин 
механизм, 23 үндсэн загвар, 26 нэмэлт загвар, 
48 туслах тоног төхөөрөмжөөс бүрддэг.

Гомсельмаш үйлдвэр нь өнөөдөр “ПАЛЕССЕ” 
нэрийн үр тарианы болон  тэжээлийн 
ургамлын комбайн, төмс хүнсний ногоо 
хураагч болон бусад хөдөө аж ахуйн техник, 
тоног төхөөрөмжийг орчин үеийн дэвшилтэт 
технологоор үйлдвэрлэж, ОХУ, АНУ, Франц, 
Казахстан, Чех, Словак, Румын, Болгар, 
Аргентин, Бразил, Иран, Хятад, Өмнөд Солонгос 

“Гомсельмаш”
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 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Ажлын бүтээмж, га/цаг 19.2-28.8
 Ажлын хурд, км/цаг 8-12
 Авцын өргөн, м 12/18/24
 Савны багтаамж, л багагүй 2500
 Шингэн цацах  хүчин чадал, л/мин 209
 Тээвэрлэлтийн хурд, км/цаг 16
 Жигүүрийн өндөр, мм 700-2100
 Мөр хоорондын зай, мм 1500-1800
 Хэмжээ, мм      урт/өргөн/өндөр 5700/2500/3000
 Нийт жин, кг 1850

ХОР ЦАЦАГЧ ОП-2500-24К/18/12
Бодисыг өндөр нарийвчлалтайгаар хэмжиж цацна.
Хөдөлгөөний хурдаас хамааран шингэний нормыг 

компьютерийн тусламжтайгаар автоматаар 
тохируулна.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Ажлын бүтээмж, га/цаг 4.32
 Ажлын хурд, км/цаг 9-15
 Авцын өргөн, м 3.6
 Суулгалтын гүн, мм 40-80
 Мөр хоорондын зай, см 15
 Үр суулгах норм, кг/га 60-250
 Бордоо цацах норм, кг/га 50-250
 Бункерын багтаамж, дм3 638
 Оврын хэмжээ, мм        урт/өргөн/өндөр 4155/3660/1860
 Нийт жин, кг 1640
 Нийцэх трактор, ангилал/м.х 1.4/80-110

ҮР ТАРИАНЫ ҮРЛҮҮР СЗП-3,6А

ТӨВ ТЭНХЛЭГТ УСЖУУЛАЛТЫН СИСТЕМ

Энэхүү усжуулалтын систем нь салбартаа тэргүүлдэг.
Цаг уур, газар нутгийн төрөл бүрийн нөхцөлд эдийн 

засгийн хувьд өндөр үзүүлэлттэй усалгаа хийдэг
Зэврэлтээс хамгаалах цайрдсан бүрхүүл нь өндөр 

агуулгатай гангаар бүтээгдсэн.
Энэ систем нь 15% хүртэл налуутай нэг платформ дээр 

дугуй хөдөлгөөнөөр автомат усжуулалтыг хийдэг.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 1.1 (1,5)
 Гол хоолойн диаметр, мм 168 х 3.2
 Стандарт урт, мм 168 х 54.5м
 Дээд урт, л багагүй 168 х 61.3м
 Унжсан хоолойн урт, мм 141
 Хоолойн урт, мм   ширхэг 670
 Фланцийн зузаан, мм 10
 Усалгааны даралт, мПа 0.20-0.35
 Газраас усалгааны хэсэг хүртэлх зай, м 3.2
 Шүршигчийн хоородох зай, м 2.2-4.0
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 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Боловсруулалтын гүн, см 30
 Ажлын хурд, км/цаг 9
 Ажлын бүтээмж, га/цаг 1.26
 Авцын өргөн, м 1.4
 Ажлын хошууны тоо, ш 4
 Нийт жин, кг 668
 Нийцэх трактор, м.х 130-150

ХОШУУТ АНЖИС ПНЛ-4-35
Чулуу багатай хөрсийг 30 см хүртэл гүн хагалах 

зориулалттай. 
Бүх төрлийн тракторт холбогдож ажиллана.

үйлдвэрлэдэг.
Тус нэгдэл олон чиглэлээр ажиллаж, 

загвараа өргөжүүлэн техникийн шинэ шинэ 
шийдлүүдийг хэрэглэж байгаа төдийгүй 
гадаадын олон компаниудтай өргөн 
харилцаатай ажилладаг. 

“Алмаз” нь техник, сэлбэгийг чанартай, 
найдвартай байлгаж, хэрэглэгчдийнхээ 
тогтвортой орлогыг хангахын төлөө хүчин 
чармайлт гарган ажилладаг.

“Алмаз” – энэ бол хамгийн шилдэг хөрс 
боловсруулах техник үйлдвэрлэх, түүнд 
зориулсан хамгийн сайн сэлбэг бүтээхээр нэгэн 
зорилгын дор нэгдсэн гурван компанийн нэгдэл 
юм. Хөрс боловсруулах техник, сэлбэг хэрэгсэл 
үйлдвэрлэдэг Рубцовын сэлбэг хэрэгслийн 
завод, “Алмаз” худалдааны төв болон Рубцовын 
зохион бүтээх төслийн технологийн институт 
хамтдаа АЛМАЗ тэмдэгийн дор техник, сэлбэг 
үйлдвэрлэж байна.

“Алмаз” нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, 
сургалтыг чанарын өндөр түвшинд барьж 
ажилладаг.

“Алмаз”-ын сэлбэг нь ОХУ-д үйлдвэрлэсэн 
хөрс боловсруулах хоёр техник тутмын нэгд 
ордог ба гурван анжис бүрийн нэгийг нь 

“Алтайские Машиностроительные Заводы” (АЛМАЗ)

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Боловсруулалтын гүн, см 15
 Ажлын хурд, км/цаг 12
 Ажлын бүтээмж, га/цаг 2.88
 Авцын өргөн, м 2.4
 Ажлын хошууны тоо, ш 18
 Нийт жин, кг 1034
 Нийцэх трактор, м.х 80

ДИСКЭН БОРНОЙ БДН-2,4×2
Хоёр эгнээт борной нь хөрсийг 15 см хүртэл гүн 

боловсруулах зориулалттай. Нягтарсан хөрсийг 
буталж, хогийн ургамалыг устгаж, хадлан 
бэлчээрийг сэргээж өгдөг.
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Ажлын гурван хэсгүүд нь бие биенээсээ хамааралгүй, 
хоорондоо харилцан солигдох боломжтой.

Суман лапууд хос өнцөгт янз бүрийн түвшинд 
суурилагдсан байна.

Төрөл бүрийн тариалалтын хөрсийг боловсруулахад 
блокоор нь солих боломжтой долгионт 
дискүүдийг оруулж өгсөн байна.

Нарийвчилсан, чанартай хөрс боловсруулж, өндөр 
бүтээмжтэй ажиллана.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
 Загвар АПМ-6
 Ажлын бүтээмж, га/цаг
    хөрсөнд 6-12 см гүн суусан үед 4.8-7.2
     хөрсөнд 12-25 см гүн суусан үед 3.6-4.8
 Авцын өргөн, м 6
 Хөрсөнд суух гүн, см 6-12/12-25
 Ажлын хурд, км/цаг 6-12
 Оврын хэмжээ, мм  урт/өргөн/өндөр 11100/6300/1900
 Нийцэх трактор, ангилал/морины хүч 5/250-300

ХӨРС БОЛОВСРУУЛАГЧ АПМ-6

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
 Загвар АПД-7.5 М-1
 Ажлын бүтээмж, га/цаг 6.75-9
 Авцын өргөн, м 7.5
 Ажлын хурд, км/цаг 9-12
 Хөрсөнд суух гүн, см 10-22

ХӨРС БОЛОВСРУУЛАГЧ АПД-7,5М-1

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ 
 Оврын хэмжээ, мм  урт/өргөн/өндөр 5795/7900/1300
 Нийт жин, кг 5660
 Дискний тоо, ширхэг 54
 Дискний диаметр, мм 560
 Нийцэх трактор, ангилал  м/х 3-5/150-300

ШҮДЭТ БОРНОЙ БГУ-16-З

  ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Төрөл чиргүүлэн
 Авцын өргөн, м 16
 Эгнээний тоо 2
 Шүдний хэмжээ, мм 16х155
 Шүдний алхам, мм 49
 Хөрсөнд нэвтрэх гүн, мм 30-80
 Ажлын хурд, км/ц 15
 Ажлын бүтээмж, га/ц 24
 Оврын хэмжээ, мм  урт/өргөн/өндөр 9570/15710/1070
 Нийт жин, кг 4780
 Нийцэх трактор, ангилал  м/х 3-4/150-180
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УУЛ УУРХАЙН ТЕХНИК

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ Т40.01К Т20.02К Т9.01К
 Ажлын жин, тн 40 20 9
 Хөдөлгүүр CUMMINS QSK19 CUMMINS QSM11 CUMMINS QSB6.7
 Чадал, кВт (морины хүч) 485 (660) 246 (335) 121 (165)
 Хөдөлгүүрийн ажлын багтаамж, л 19 11 6.7
 Түлшний савны багтаамж, л 1200 400 280
 Түлш зарцуулалт, г/кВт.ц (г/мх.ц) 246 (181) 230 (169) 225 (165) 
 Явах хурд, км/ц         урагш/арагш 4.2-12.7/5.2-15.6 3.8-10.9/5.0-13.7 3.8-11.1/5.0-14.4
 Газраас хөндийрөх зай, мм 723 530 460
 Мөр хоорондын зай, мм 2500 2100 1780
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3918 3070 2470
 Сэндэчлүүрийн шүдний тоо 1/3 1/3 1/3
 Сэндэчлүүрийн ухах гүн, мм 1558/1022 1030/780 455
 Түрэгчийн хэмжээ, мм урт/өндөр 4730/2650 3976/1875 3154/1273
 Түрэгчийн өргөх өндөр, мм 1500 1220 1000
 Түрэгчийн ухах гүн, мм 670 590 490
 Жин, кг 11450 5140 2118
 Хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6050/3296/4317 4811/2696/3885 4260/2340/3402

ГИНЖИТ БУЛЬДОЗЕР ЧЕТРА Т9/Т20/Т40

Четра T40 бол алт, нүүрс олборлох салбарт 
зориулагдсан Оросын хамгийн хүчирхэг цуврал 
бульдозер юм. 

Зүтгүүрийн хүчин чадлыг хангах үүднээс тусгай 
системийг боловсруулж нэвтрүүлсэн. 
Хүчтэй хөдөлгүүрийг маш том түрэгчтэй 
хослуулсан. Операторын ажлыг 
хөнгөвчилж, тохь тухтай болгосон. 

Агаарт хаягдах хорт бодисыг багасгаж, 
ус ялгах ажиллагаатай шатахууны 
нэмэлт шүүрүүдийг суурилуулсан. 

Цонхнууд нь давхар шилтэй, 
агааржуулах болон халаах 
системтэй, шил арчигч болон ус 
шүршигчтэй, нар халхлах хөшигтэй 
болон аудиосистемтэй.
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МИНИ АЧИГЧ ЧЕТРА МКСМ

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ МКСМ-1200А-1 МКСМ-1000А-1 МКСМ-800А-1
 Хөдөлгүүр Kubota V3300 Kubota V3300 Kubota V2403
 Чадал, кВт (морины хүч) 55 (75) 55 (75) 38 (52)
 Цилиндрийн тоо/багтаамж, л 4 / 3.3 4 / 3.3 4 / 2.4
 Түлшний савны багтаамж, л 86 76 70
 Явах хурд, км/ц 16,5 14 14
 Шанаганы өргөх өндөр, мм 3782 3745 3770
 Бүхээгийн өндөр, мм 2062 2035 2035
 Уртын хэмжээ, мм (шанагатай) 3700 3730 3450
 Уртын хэмжээ, мм (шанагагүй) 2680 2692 2592
 Стандарт шанаганы өргөн, мм 2000 1730 1730
 Хазайх даац, кг 2400 2000 1600
 Ачих чадал, кг 1200 1000 800
 Удирдлага жойстик жойстик жойстик
 Гидравлик урсгал, л/мин 80 80 80
 Гидравлик урсгал, мПа 16.5 16.5 16.5
 Жин, кг (шанагатай) 3630 3370 3020
 Дугуй 6050/3296/4317 6050/3296/4317 6050/3296/4317

“Ванкор – Пурпе”, “Починки – Грязовец” хий 
дамжуулах хоолой зэрэг томоохон төслүүдийн 
гүйцэтгэл дээр ажиллаж “ЧЕТРА” брэндийн 
техник өөрийн өндөр чанар болон найдвартай 
ажиллагаагаа баталгаажуулсан юм. Уг брэндийн 
техник мөн барилга, хот байгуулалтын ажилд, 
хөдөө аж ахуйн салбарт болон агуулахын аж 
ахуйд ашиглагдаж байна.  

ООО “ЧЕТРА” - “Промтрактор” үйлдвэрт 
үйлдвэрлэгдсэн үйлдвэрлэлийн зориулалттай 
техник болон сэлбэг хэрэгслийг “ЧЕТРА” 
брэндийн нэрийн дор борлуулах онцгой эрх 
бүхий ОХУ-ын компани юм. 

“ЧЕТРА” брэндийн техник нь томоохон 
үйлдвэрлэлийн талбай, далайн боомт барьж 
байгуулах, байгалийн ашигт малтмал олборлох, 
байгалийн хий дамжуулах хоолойг барихад 
ашиглагдаж, дэлхийн 30 оронд бүх төрлийн уур 
амьсгалтай нөхцөлд ажиллаж байна. “ЧЕТРА” 
брэндийн нэрэн доор ОХУ болон хилийн чанадад 
3000 гаруй техник ашиглагдаж байгаа болно. 

“Зүүн Сибирь – Номхон далай”, “Сахалин-2” 
дамжуулагч хоолой тавих, “Цэнхэр урсгал”, 

“ЧЕТРА - промышленные машины”

ЧЕТРА мини-ачигчийн гол онцлог нь оврын бага 
хэмжээ болон хажуугийн эргэлт юм. Энэ нь том 
машин техник ажиллахад хүндрэлтэй газар 
өөрийн маневрлах чадварыг ашиглан илүү үр 
ашигтай ажилладаг. 

ЧЕТРА МКСМ нь 2.1 м өндөр, 1.8 м өргөн нүх рүү орж 
ажиллах чадвартай байдаг. Өвөрмөц дизайны 
шийдэл, бүхээгний дотоод интерьерийг орчин 
үеийн технологи, инновацийг хослуулсан 
шийдлүүдийг бүх мини-ачигчуудад тусгасан.
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шинэ үеийн инженерүүд амжилт авчирсан.
ТМ-10 бульдозерын бүтцэд гадаад, дотоодын 

үйлдвэрийн хамгийн найдвартай, үр ашигтай, 
засварлаж болох агрегатуудыг ашигладаг.

ТМ-10 ГСТ бульдозертой болсноор хэрэглэгч 
та чанартай, найдвартай, үр ашигтай байна 
гэдэгт итгэлтэй байж болно. 

“ДСТ-УРАЛ” үйлдвэрийн техникүүд 
компаний зогсолтгүй, бүтээмжтэй ажиллахыг 
хангаж чадна гэдэгт бид итгэлтэй байна.

Үйлдвэрийн түүх 2000 оноос эхлэлтэй. 
Тракторын техникийн (Т-170) засвар, 
шинэчлэлийн хүрээнд 7 жилийн амжилттай үйл 
ажиллагаа, туршлагаар ТМ-10 бульдозерийн 
төслийг эхлэх боломжийг олгосон юм.

2007 оноос үйлдвэр нь шинэ техникүүдийг 
ОХУ-ын том том компаниудад нийлүүлж эхэлсэн. 
Мөн Беларусь улсын нээлттэй тэмцээнд ТМ-
10 бульдозер нь 10 тонны хүчний ангилалдаа 
техник-үр ашгийн үзүүлэлтүүдээрээ шилдэгээр 
шалгарсан юм. Үйлдвэрийн ажлын хамт олонд 
болон ТМ-10-ийн хөгжилд орчин үеийн тоног 
төхөөрөмж ашиглалт, CAD программын үндсэн 
дээр зураг төслийн ажлын дэвшилтэт арга, 

“ДСТ-Урал”

БУЛЬДОЗЕР ТМ10 ГСТ 9
Хос жойстикээр удирдах тохилог нөхцөл, үзэгдэх 

орчныг сайжруулсан операторын кабин. Гидрийн 
дамжуулга Bosch-Rexroth (ХБНГУ), түрэгчийг 
нарийн тодорхой удирдахын зэрэгцээ маневрлагч 
сайн.

ГСТ – өндөр бүтээмж, удирдахад хялбар, найдвартай 
систем, ROPS, давхар шил, агааржуулагч, CD 
тоглуулагч, бусад Ажилтай холбоотой чухал 

параметрүүдийн бүртгэл бүхий 
АвтоГРАФ байршил тогтоох хянагч 
(Глонасс, GPS), “Хар Хайрцаг”.
       GSM сувгаар осол гэмтэлтэй 
холбоотой мэдээллийн өгөгдлийг 
дамжуулах холбоотой. ГСТ 
хувилбаруудад (ДВС, дамжуулга, 
гинжний) зөвшөөрөгдөх дээд 
хэмжээний заалтууд болон 
зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 

хэтэрсэн үед анхааруулга, цаашлаад “ЗОГС” 
дохионууд суурилуулсан.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Төрөл/марк ДСТ-УРАЛ/ТМ10 ГСТ9
 Хөдөлгүүр ЯМЗ-236М2
 Хүчин чадал, кВт (морины хүч) 132(180)
 Ашиглалтын масс, дээд хэмжээ кг 17000
 Зарцуулалт, г/кВт/цаг 213
 Хийн хоолойн компрессор байгаа/байхгүй

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Дамжуулгын төрөл BOSCH-REXROTH (Герман)
 Редуктор Планетар (Итали)
 Дамжуулгын тоо, урагш/арагш Шаталсан бус гидронасос
 Удирдлага Цахилгаан-гидро
 Явах хэсэг өнхрөгчийн тоо, ш 6 гол
 Гинж таталтын механизм гидравлик, гар ажиллагаа
 Сэндэчлүүрийн тоо 1-3 шүдэт
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ЭКСКАВАТОР SC80.8

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ SC450.8 SC360.8 SC300.8 SC210.8 SC80.8
 Ажлын жин, тн 46.5 34.8 30 20.9 7.8
 Шанаганы эзэлхүүн, м3 2.1 1.6 1.4 0.8 0.34
 Хөдөлгүүр CUMMINS QSM11 CUMMINS 6C8.3 CUMMINS 6C8.3 CUMMINS B5.9-C CUMMINS B3.3
 Ажиллах хүч, квт/эрг/мин 254/1800 198/2000 198/2000 133/2000 45/2200
 Түлшний савны багтаамж, л 650 595 595 350 130
 Явах хурд, км/ц 4.8/3.0 4.6/2.6 4.6/2.8 5.2/3.5 5.1/2.7
 Эргэлдэх хурд, эрг/мин 8.6 8.5 9.4 11.7 10
 Налах чадвар, % 70 70 70 70 70
 Шанаганы хутгах хүч, кН 276 245 208 145 52.7
 Газар дахь даралт, кП 79.2 70.8 65.1 46.5 30
 Ажлын даралт, мП 34.3 37 34.3 34.3 27.5
 Оврын хэмжээ, мм У/Өр/Өн 12180/3340/3640 11080/3190/3180 10880/3190/3310 9390/2780/3040 6100/2300/2515
 Ухах дээд өндөр, мм 10910 10200 9990 9275 7165
 Ачих дээд өндөр, мм 7550 7135 6930 6560 5068
 Ухах хамгийн гүн, мм 7810 7370 7045 6515 4038
 Хана ухах хамгийн гүн, мм 6800 6380 5750 5915 3505
 Ухах хамгийн хол зай, мм 12025 11100 10760 9865 6330

ЭКСКАВАТОР SC300.8

2017 оноос үйлдвэрлэгдсэн SC300.8 маркийн 
экскаватор нь Лишидэ үйлдвэрийн хамгийн 
сүүлийн үеийн технологиудийн бүрдэл юм. Японы 
Kawasika брендийн гидравлик систем, удирдлагын 
систем зэрэг хамгийн орчин үеийн бат бөх эд 
ангиудтай. 

Ажлын жин нь 30 тн бөгөөд бүх төрлийн нөхцөлд 
дунд оврын ажлыг хамгийн өндөр бүтээмжтэй 
гүйцэтгэдэг.
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үйлдвэрлэдэг.
ISO 9001 чанарын шаардлагыг биелүүлэн 

ажиллаж байгаа ба арвин туршлагатай 1,000 
гаруй инженер, боловсон хүчинтэй. 

Тус үйлдвэр нь 2013 онд нийт борлуулалт 
нь 2 тэрбум юанийн босгыг давсан бөгөөд, 
БНХАУ-н топ 50 хамгийн сүүлийн үеийн 
шинжлэх ухааныг нэвтрүүлсэн аж үйлдвэрийн 
нэгээр шалгарсан.

Лишидэ нь БНХАУ-н алдарт CCMG болон 
Shantui үйлдвэрүүд 2004 онд хамтран нээсэн 
үйлдвэр юм.

Тэд байгуулагдсан цагаасаа хойш Японы 
алдарт Комацу брэндээс үйлдвэрлэлийн 
туршлага судлан техник хөгжүүлэлтээ 
тасралтгүй явуулж байгаа бөгөөд одоогийн 
байдлаар БНХАУ-н Чиндао хот болон 
Японы Осака хотуудад техник хөгжүүлэх 
лабораторитой.

Барилга, зам засвар, уул уурхай, хөдөө 
аж ахуйд ашиглах машин механизмуудыг 
дэвшилтэт технологийн платформыг ашиглан  

“Lishide”

ЭКСКАВАТОР SC760.8
 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 12170/4256/5050
 Ухах дээд өндөр, мм 11165
 Ачих дээд өндөр, мм 7040
 Ухах хамгийн гүн, мм 7190
 Босоо хана ухах хамгийн гүн, мм 6800
 Ухах хамгийн хол зай, мм 11750
 Ажлын жин, тн 71.2
 Шанаганы эзэлхүүн, м3 4.0
 Хөдөлгүүр CUMMINS QSX15
 Ажиллах хүч, квт/эрг/мин 354/1800
 Түлшний савны багтаамж, л 950
 Явах хурд, км/ц 4.8/3.0
 Эргэлдэх хурд, эрг/мин 7.2
 Налах чадвар, % 70
 Шанаганы хутгах хүч, кН 365
 Газар дахь даралт, кП 100
 Ажлын даралт, мП 34.3

SC760.8 маркын экскаватор 
нь алдарт CUMMINS-н 475 
морины хүчтэй хүчирхэг 
хөдөлгүүр, 4м3 багтаамж 
бүхий шанагатай. 

Түүнчлэн Япон улсын 
гидравлик систем болон 
CAN брендийн хяналтын 
технологитой болсноор 
тогтвортой ажиллагаа нь 
нэмэгдэж ажлын бүтээмж 
нь өссөн.
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ДУГУЙТ АЧИГЧ CL966

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Даац, кг 6000
 Шанаганы эзэлхүүн, м3 3.3
 Ажлын жин, кг 19700
 Ажиллах хүч, квт/ц 174.5
 Ажиллах хурд, эрг/мин 2200
 Шанаганы хутгах хүч, кН 163
 Ажлын даралт, мП 18
 Түлшний савны багтаамж, л 300
 Гидравликийн тосны савны багтаамж, л 300
 Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж, л 21

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 8250/3080/3400
 Ачих дээд өндөр, мм 3200
 Ачих доод өндөр, мм 450
 Ухах дээд өндөр, мм 5380
 Замаас хөндийрөх зай, мм 490
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3360
 Ачилтын өнцөг, хэм 39o

 Эргэлтийн өнцөг, хэм 37o

 Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (дугуй) 6452
 Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (шанага) 7210

ДУГУЙТ АЧИГЧ CL936

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Даац, кг 3000
 Шанаганы эзэлхүүн, м3 1.7
 Ажлын жин, кг 10200
 Ажиллах хүч, квт/ц 96.1
 Ажиллах хурд, эрг/мин 2200
 Шанаганы хутгах хүч, кН 107
 Ажлын даралт, мП 16
 Түлшний савны багтаамж, л 177
 Гидравликийн тосны савны багтаамж, л 150
 Хөдөлгүүрийн тосны савны багтаамж, л 15.2

 ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 8650/2510/3250
 Ачих дээд өндөр, мм 4130
 Ачих доод өндөр, мм 309
 Ухах дээд өндөр, мм 5690
 Замаас хөндийрөх зай, мм 310
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2850
 Ачилтын өнцөг, хэм 45o

 Эргэлтийн өнцөг, хэм 35o

 Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (дугуй) 5757
 Эргэлтийн хамгийн бага радиус, мм (шанага) 6978
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ТУСГАЙ ТЕХНИК
АЧИГЧ TYM TX105SL

 ШАНАГАНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Ачааны даац, кг 1872
 Шанаганы эзлэхүүн, м3 0.56
 Шанаганы өргөн, мм 2200
 Шанаганы гүн, мм 100
 Ачих дээд өндөр, мм 3500
 Ухах гүн, мм 290
 Ачих өнцөг, хэм 52o

Экскаватор-ачигч “БЕЛАРУС” ЭП-25 нь зам 
засвар, барилга, хот тохижилтын ажил, I-IV 
зэрэглэлийн хөрсөн дээр газар шорооны ажил 
гүйцэтгэх, дунд зэргийн ачааг ачих-буулгах, 
ойр зайд асгармал материал зөөвөрлөх, талбай 
төлөвлөлтийн ажил зэрэгт тохиромжтой.

 Мөн урьдчилан сийрүүлсэн хөлдсөн хөрсөн 
дээр экскаваторын ажил хийх боломжтой.

 ТРАКТОРЫН ҮЗҮҮЭЛТ
 Трактор T1054
 Хөдөлгүүр DL03-LEA04
 Чадал, кВт (морины хүч) 105 (78.3)
 Цилиндрийн тоо, ш 4
 Эргэлтийн давтамж, эргэлт/мин 2300
 Ачих ажлын хүчин чадал, т/ц 3110
 Түлшний савны багтаамж, л 110
 Оврын хэмжээ, мм    урт/өргөн/өндөр 4200/2185/2718
 Жин, кг 3930
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 2300
 Замаас хөндийрөх зай, мм 465
 Дамжуулгын тоо                   урагш/ухрах 16 / 16
 Хөдөлгөөний хурд, км/ц 40

Онцлог  шинж  чанар:
 Итали гидравлик
 Сайжруулсан мост
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Зуны улиралд усалгаа хийх, өвлийн улиралд цас 
шүүрдэх, цас хайлуулах бодис цацах зориулалттай 
угаагч, түрэгч, сойз бүхий универсал машин. 4x2

ХОГ ТЭЭВРИЙН МАШИН КО-427-42

КРАН KC-55727-C-25
Ачих, буулгах, барилга угсралтын ажил гүйцэтгэх 

зориулалттай. Дугуйн томьёо 6x4. 

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Үндсэн шасси МАЗ-6312C3-000529-001
 Хөдөлгүүр ЯМЗ-53653
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч)
 Нийт жин, кг 24000
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 12000/3900/4000
 Хамгийн их ачааны даац, кг 25000
 Тулгуур хоорондын зай, м 5.8
 Тулгуурын суурь, м 6.2
 Краны сумны урт, м 10.3-33.0
  Сумны хамгийн бага хүрэх зай, м 1.0-5.0

ЗАМ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАШИН МАЗ-490843-590
 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Үндсэн шасси МАЗ-438043-340-201
 Хөдөлгүүр ММЗ Д-245.30Е3
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 116 (155)
 Дамжуулгын тоо 5
 Урд тэнхлэгт ирэх ачаалал, кг 6500
 Бүрэн тоноглогдсон машины нийт жин, кг 12500
 Цистерний багтаамж, м3 6.015
 Угаалгын ажлын талбайн өргөн, м 8.5
  Шүүрдэх ажлын талбайн өргөн, м 2.3
 Түрэгчийн ажлын талбайн өргөн, м 2.5
  Усалгааны ажлын талбайн өргөн, м 20.0
 Усжуулах ажлын талбайн өргөн, м 4.0
  Бодис цацах ажлын талбайн өргөн, м 4.0-9.0
 Усны ажлын даралт, МПа 1
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 9300/3050/3200
 Дугуй 9.00R20
  Түлшний савны багтаамж, л 130

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Үндсэн шасси МАЗ-6312В3-425-010
 Хөдөлгүүр ЯМЗ-53611 (Euro-4)
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 198 (270)
 Хурдны хайрцаг ZF9S1310TO
 Дамжуулгын тоо 9
 Дээд хурд, км/ц 85
 Урд тэнхлэгт ирэх ачаалал, кг 7500
 Бүрэн тоноглогдсон машины нийт жин, кг 26500
 Тусгай тоноглолын жин, кг 6350
 Ачааны багтаамж, м3 20,0
  Ачааны жин, кг 10575
 Ачигчийн даац, кг 700
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 9400/2550/3800
 Дугуй 315/80R22.5
  Түлшний савны багтаамж, л 300

Италийн үйлдвэрийн иж бүрэн гидравлик системтэй. 
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КРАН NOVUS SOOSAN SCS 736 LII

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 182 (244)
 Жолоодлогын систем 6x4
 Ажлын чадал, м3/кг 150
 Ажлын даралт, кг/см2 350
  Зуурмагийн даралт, кг/см2 85
 Сумны урт, м  босоо/хэвтээ 42.5/38.5
  Сумны эргэлтийн өнцөг, хэм 370
 Тулгуур хоорондын зай, м   урд/ард 8.3/9.37
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 13945/2496/*
 Тэнхлэг хоорондын зай 7800
  Түлшний савны багтаамж, л 600
 Зуурмагны тосгуурын багтаамж, л 650
  Усны савны багтаамж, л 500

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 182 (244)
 Жолоодлогын систем 6x4
 Ачих даац, кг 7000
 Өргөх момент, кг/м 15000
 Өргөх даац, кг/м 7000/2.1, 610/15.4
 Дээд өндөр, м 17.4 (22.4)
 Нийт хүрэх урт, м 18,8m (23,1)
 Ажлын дээд өндөр, м 21,5
 Сумны төрөл HEXA 6
  Сумны эргэлтийн өнцөг, хэм 360
 Эргэлтийн хурд, эргэлт/м 2
 Сумны урт, м 10.9
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6500/2400/3450
 Тэнхлэг хоорондын зай 4260
  Тулгуур гидравлик

Daewoo ачааны машин нь үйлчлүүлэгчдэд 
хүлээлтээс давсан үнэ, давуу эрх бүхий 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгодог

Мөн бид тогтвортой, ашигтай өсөлтөд 
анхаарч, хайлцагч талуудын үнэлэмжийг 
нэмэгдүүлдэг

Одоогийн байдлаар бид дэлхийн 5 тивийн 70 
гаруй улсад өөрсдийн 300 орчим диллерүүдээр 
дамжуулж 50000 орчим ширхэг машинийг 
өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хэрэглэгчдийн 
гарт хүргэсэн байна,

“Daewoo Trucks”

БЕТОН ЗУУРМАГ ШАХАГЧ NOVUS DMC37XR

Ажлын хүнд нөхцөлд ч бүх төрлийн ажлын 
даалгаврыг гүйцэтгэж хүнд жинтэй ачааг 
өндөрт өргөж тээвэрлэхдээ хамгийн шилдэг 
нь. Хэрэглэгчид “SOOSAN” “Dong-Yang” болон 
“Kwanglim” брэндүүдийн крануудаас сонгох 
боломжтой.

Бетон шахагчийн сум нь олон давхар өндөр барилгууд 
болон хүрэхэд хэцүү өндөр цэгүүдэд бетон 
зуурмагийг тээвэрлэн шахах чадамжтай ба бетон  
шахалтын сум нь алсын удирдлагаар ажилладаг.
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УСНЫ МАШИН CLW5070GSS3

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6940/2200/2800
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3800
 Нийт жин, кг 12500
 Тэнхлэгийн даац, кг  урд/хойд, кг 3000/5500
 Хөдөлгүүр YC4E140-33
 Түлш дизель, Евро-3
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 104 (140)
 Арааны тоо   урагшаа/хойшоо 5/1
 Усны савны багтаамж, л 6000
 Шүрших чадал, м3/ц 90
 Дугуй 7.5R-16
 Түлшний савны багтаамж, л 280

Зүүн талын жолооны хүрдтэй, айр кондишн, ФМ 
радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.

ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭГЧ МАШИН CLW5182TDYD5

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 9100/2480/3750
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 4700
 Нийт жин, кг 18000
 Тэнхлэгийн даац, кг  урд/хойд, кг 5600/10000
 Хөдөлгүүр ISB180-50
 Түлш дизель, Евро-5
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 132 (180)
 Арааны тоо   урагшаа/хойшоо 6/1
 Усны савны багтаамж, л 12000
 Шүрших талбай, м 14<
 Шүрших чадал, м3/ц 90
 Шүрших зай, м 60<
 Дугуй 9.00R-20
 Түлшний савны багтаамж, л 280

Зүүн талын жолооны хүрдтэй, айр кондишн, ФМ 
радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.

КРАН CLW5050JSQ3

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 5995/2000/3100
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3300
 Нийт жин, кг 3470
 Ачааны даац, кг 5000
 Тэнхлэгийн даац, кг  урд/хойд, кг 2000/3000
 Хөдөлгүүр CY4102-C3F
 Түлш дизель, Евро-3
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 71 (95)
 Арааны тоо   урагшаа/хойшоо 5/1
 Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр 2850/1900/550
 Кран 58,5
 Дугуй 7.00R-16
 Түлшний савны багтаамж, л 280

Нам дээвэртэй, зүүн талын жолооны хүрдтэй, айр 
кондишн, ФМ радио, нөөц дугуйн тогтоогчтой.
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бартаат замын ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг. 
Төв нь Хятадын Хүбэй мужийн Шияань 

хотод байрладаг. Компани нийтдээ 29,000 
ажиллагсадтай, 15 үйлдвэр болон салбартай, 
дэвшилтэт технологийн төвтэй. 

2019 онд БНХАУ-ын топ 500 ААН-ийн 20-
д, улс дамнасан топ 100 ААН-ийн 7-д, топ 500 
үйлдвэрлэгч ААН-ийн 4-т эрэмбэлэгдсэн.

1969 онд байгуулагдсан Дунгфэн моторс 
үйлдвэр нь дэлхийн зах зээл дээр гарах 
зорилгоор Волво групптэй хамтран Дунгфэн 
худалдааны тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийг 
байгуулсан бөгөөд БНХАУ-ын тэргүүлэгч 
брэндийн нэг болсон. Тус үйлдвэр нь одоо бүх 
дэлхийг хамарсан борлуулалт, үйлчилгээний 
сүлжээгээ байгуулж байна.

Жилд 200 мянган ширхэг ачааны машин 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Гол бүтээгдэхүүнүүд 
нь дунд болон том оврын ачааны машин, мөн 
мотор, бүхээг, арал, тэнхлэг, хурдны хайрцаг 
зэрэг эд ангиуд юм. Ачааны машинууд нь холын 
болон орон нутгийн тээвэр, барилга, уул уурхай, 

“ChengLi Special Automobile”

ХОГНЫ МАШИН CLW3120

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 7200/2490/3000
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 4500
 Нийт жин, кг 6800
 Ачааны даац, кг 8000
 Урд тэнхлэгийн даац, кг 6000
 Хойд тэнхлэгийн даац, кг 13000
 Шасси DFL3120B2
 Хөдөлгүүр YC6A240-33
 Түлшний стандарт Евро-3
  Түлшний төрөл дизель
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 294 (240)
 Арааны тоо 8/1
 Тэвшний хэмжээ, мм урт/өргөн/өндөр 4000/2330/575
 Буулгах өнцөг, хэм 58,5
 Дугуй 11.00R-20
 Түлшний савны багтаамж, л 280

CLW3120 өөрөө буулгагч хогны машин нь хүрээлэн 
буй орчны ариун цэврийн байгууламж, хотын 
захиргаа, үйлдвэр, уул уурхайн үйлдвэрлэл, СӨХ-н 
орчин гэх мэт олон тооны хог хаягдал, төвлөрөл 
бүхий орон сууцны хороололд өргөн ашиглагддаг. 

Мөн барилгын материал, уурхай, эсвэл нүүрсний 
барилгын ажилд хүдэр, нүүрс тээвэрлэхэд 
ашиглаж болно.

Кабиндаа ортой, зүүн талын жолооны хүрдтэй, айр 
кондишнээр тоноглогдсон.
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АЧАА ТЭЭВЭР

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ DFH4250C DFL4180-999 DFH4180C80
 Жолоодлогын систем 6x4 6x2 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6940/2500/3932 5980/2500/3700 6360/2500/3960
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3300+1350 3750 3800
 Нийт жин, кг 25000 18000 18000
 Аралын жин, кг 10200 7250 8800
 Хөдөлгүүр Cummins ISZ480 50 (Euro IV) ISLe375 30 (Евро-3) ISZ480 41 (Евро-4)
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 358 (480) 280 (375) 350 (473)
 Арааны тоо 12/14 12 14
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 7000 7000 7000
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 13000x2 13000 13000
 Дугуй 12.00R20 315/80R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 400 450+640

ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ DONGFENG KX
Холын зайн хүнд даацын ачаа тээвэрт зориулагдан 

олон улсын зах зээлд нийлүүлэхээр үйлдвэрлэгдсэн 
энэхүү чирэгч толгой нь цахилгаан аппаратур, 
ухаалаг хяналтын системээр тоноглогдсон ба 
жолоочийн бүхээгийн загвар нь хамгийн орчин 
үеийн шийдэлтэй. 

Европын холбооны ослын аюулгүй байдлын 
стандартуудыг хангасан ба болзошгүй ослын үед 
жолооч болон зорчигчийг хамгийн сайн хамгаалдаг 
нь туршилтаар нотлогдсон. Өндөр дээвэртэй 
хоёр давхар унтлагын ортой кабин нь Европын 
ECE аюулгүй ажиллагааны дүрмийн шаардлагыг 
хангасан ба жолоочийн суудлын тохируулагчтай дэр, 
автомат агааржуулагч, цахилгаан халаалттай толь, 
урд электрон гэрэл, аюулгүйн дэрээр тоноглогдсон.

МБ Инжиниринг компани нь БНХАУ-ын Dongfeng, ChengLi үйлдвэрийн албан ёсны дилер бөгөөд тус 
үйлдвэрүүдийн Dongfeng-ийн шассин дээр суурилсан маш сайн гүйцэтгэлтэй, түлш бага зарцуулалттай, өндөр 
чанартай, удаан эдэлгээтэй,  байгаль орчинд ээлтэй, дуу чимээ багатай төрөл бүрийн автомашин, тусгай 
зориулалтын машинуудыг хэрэглэгчийн захиалгаар хүссэн тоо хэмжээ, загвараар оруулж ирж нийлүүлэх болно. 
Эдгээр авто машинууд манай орны хүйтэн цаг агаарт маш сайн зохицсон байдаг.
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ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DONGFENG DALISHENG
Dongfeng-ийн шассин дээр Chengli  Cummins/Yuchai 

брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага түлш зарцуулалт, 
өндөр найдвартай байдал нь урт хугацааны үр 
ашигтай ажиллагааны шаардлагыг хангаж өгдөг.

Хүчирхэг мотор, түлш бага зарцуулалт, ашиглалтын 
хугацаа урт, удаан эдэлгээтэй (1 сая км). Явах эд 
анги дуу чимээ багатай, байгаль орчинд ээлтэй 
буюу хорт утаа маш бага ялгаруулдаг. Хөдөлгүүр 
нь хүйтэн цаг агаарт асах чадвар өндөртэй.

ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DONGFENG KR
Dongfeng-ийн өөрийн брэнд ба олон улсын алдартай 

Cummins/Yuchai брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага 
түлш зарцуулалт, өндөр найдвартай байдал нь урт 
хугацааны үр ашигтай ажиллагааны шаардлагыг 
хангаж өгдөг.

Аэродинамик кабин нь салхины эсэргүүцлийг 
бууруулж, тээврийн хэрэгслийг хамгийн бага түлш 
зарцуулахад тусалдаг. Тохь тухыг хангасан бүхээг 
нь хөвөгч ба хазайлгагч бэхэлгээтэй, жолоочийн 
тохиргоот суудалтай, найдвартай агааржуулалтын 
систем, төвлөрсөн удирдлагатай электрон цонх 
болон түгжигч төхөөрөмжтэй.

Ослоос хамгаалах аюулгүйн шаардлагад нийцсэн 
кабин нь аюулгүй жолоодлогын орчинг бүрдүүлнэ.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ DFL3120B DFL3160BX5A DFL3120B5
 Жолоодлогын систем 4x2 4x2 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6692/2500/2860 6700/2500/2890 6390/2500/2890
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 4200 4200 3800
 Нийт жин, кг 12000 12000 12000
 Аралын жин, кг 4800 5800 5260
 Хөдөлгүүр YC6J180 33 (Евро-2) YC6J180 42 (Евро-4) YC6J160 4233 (Евро-4)
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 130 (180) 130 (180) 120 (160)
 Арааны тоо 8 8 8
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 6000 6000 4500
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 13000 13000 10000
 Дугуй 11.00R20 11.00R20 10.00R20
 Түлшний савны багтаамж, л 200 200 160

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ CLW3258
 Жолоодлогын систем 6x4 6x6 8x4
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 8500/2500/3450 8150/2500/3600 9950/2500/3550
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3800+1450 3800+1350 1850+3400+1350
 Нийт жин, кг 11910 14650 17500
 Ачааны даац, кг 30000 25000 40000
 Хөдөлгүүр CumminsL375-30 (Евро-III) ISLe375 40 (Евро-IV) ISLe375 40 (Евро-IV)
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 280 (375) 275 (305) 276 (306)
 Арааны тоо 12 12 12
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 7000 7000 7000x2
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 13000x2 13000 13000x2
 Тэвшний хэмжээ мм   урт/өргөн/өндөр 7000/2300/1500 5200/2300/1300+200 7000/2300/1500
 Дугуй 12.00R20 12.00R20 12.00R20
 Түлшний савны багтаамж, л 350 280 350
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бартаат замын ажлыг гүйцэтгэхэд ашиглагддаг. 
Төв нь Хятадын Хүбэй мужийн Шияань 

хотод байрладаг. Компани нийтдээ 29,000 
ажиллагсадтай, 15 үйлдвэр болон салбартай, 
дэвшилтэт технологийн төвтэй. 

2019 онд БНХАУ-ын топ 500 ААН-ийн 20-
д, улс дамнасан топ 100 ААН-ийн 7-д, топ 500 
үйлдвэрлэгч ААН-ийн 4-т эрэмбэлэгдсэн.

1969 онд байгуулагдсан Дунгфэн моторс 
үйлдвэр нь дэлхийн зах зээл дээр гарах 
зорилгоор Волво групптэй хамтран Дунгфэн 
худалдааны тээврийн хэрэгслийн үйлдвэрийг 
байгуулсан бөгөөд БНХАУ-ын тэргүүлэгч 
брэндийн нэг болсон. Тус үйлдвэр нь одоо бүх 
дэлхийг хамарсан борлуулалт, үйлчилгээний 
сүлжээгээ байгуулж байна.

Жилд 200 мянган ширхэг ачааны машин 
үйлдвэрлэх хүчин чадалтай. Гол бүтээгдэхүүнүүд 
нь дунд болон том оврын ачааны машин, мөн 
мотор, бүхээг, арал, тэнхлэг, хурдны хайрцаг 
зэрэг эд ангиуд юм. Ачааны машинууд нь холын 
болон орон нутгийн тээвэр, барилга, уул уурхай, 

“DongFeng Trucks”

КАРГО DONGFENG KR

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ DFH5120B80 DFL5140XXYB1 DFL1160BW
 Жолоодлогын систем 4x2 4x2 4x2
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 8750/2500/2790 9790/2370/2760 9350/2464/2900
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 5000 6100 5600
 Нийт жин, кг 11990 14495 17900
 Аралын жин, кг 4550 5750 5800
 Хөдөлгүүр ISD185 50 (Euro V) B190 33 (Euro II) ISDe270 30 (Euro III)
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 130 (176) 140 (188) 200 (270)
 Арааны тоо 6 8 7
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 4500 6000 6000
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 9000 10000 13000
 Дугуй 9.00R20 10.00R20 11.00R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 200 160 280

Dongfeng-ийн өөрийн брэнд ба олон улсын алдартай 
Cummins/Yuchai брэнд, маш сайн гүйцэтгэл, бага 
түлш зарцуулалт, өндөр найдвартай байдал нь урт 
хугацааны үр ашигтай ажиллагааны шаардлагыг 
хангаж өгдөг.

Аэродинамик кабин нь салхины эсэргүүцлийг 
бууруулж, тээврийн хэрэгслийг хамгийн бага түлш 
зарцуулахад тусалдаг. Тохь тухыг хангасан бүхээг 
нь хөвөгч ба хазайлгагч бэхэлгээтэй, жолоочийн 
тохиргоот суудалтай, найдвартай агааржуулалтын 
систем, төвлөрсөн удирдлагатай электрон цонх 
болон түгжигч төхөөрөмжтэй.

Ослоос хамгаалах аюулгүйн шаардлагад нийцсэн 
кабин нь аюулгүй жолоодлогын орчинг бүрдүүлнэ.
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ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ DE3TIS
 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ DV15TIS
 Модел V3TVF-Novus
 Жолоодлогын систем 6x4
 Цилиндрийн тоо 8
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6885/2495/2910
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 4565
 Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм 260
 Урд тэнхлэгийн даац, кг 6500
 Хойд тэнхлэгийн даац, кг 23000
 Хөдөлгүүр 14618
 Евро стандарт Евро-2
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 308 (420)
 Арааны тоо (урагшаа/хойшоо) 16/2
 Дээд хурд, км/ц 86
 Дугуй 315/80R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 400

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Модел K4DFF-Maximus
 Жолоодлогын систем 6x4
 Цилиндрийн тоо 6
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 7705/2495/3080
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 4605
 Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм 245
 Урд тэнхлэгийн даац, кг 7100
 Хойд тэнхлэгийн даац, кг 23000
 Хөдөлгүүр 7640
 Евро стандарт Евро-3
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 257 (350)
 Арааны тоо (урагшаа/хойшоо) 6/1
 Тэвшний хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 4900/4110/820
 Тэвшний багтаамж, м3 (сонголтоор) 12 / 15
 Тэвшний буулгах өнцөг, хэм 53
 Дээд хурд, км/ц 101
 Дугуй 12R22.5-16PR8.25
 Түлшний савны багтаамж, л 400

ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ DL08

АЧААНЫ МАШИН DE12TIS
 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Модел K7CEF-Novus
 Жолоодлогын систем 6x4
 Цилиндрийн тоо 6
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 9945/2495/2975
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 5800
 Газраас тэнхлэг хүртэлх зай, мм 270
 Урд тэнхлэгийн даац, кг 6500
 Хойд тэнхлэгийн даац, кг 23000
 Хөдөлгүүр 11051
 Евро стандарт Евро-2
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 257 (350)
 Арааны тоо (урагшаа/хойшоо) 6/1
 Тэвшний хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 7460/2350/450
 Тэвшний багтаамж, м3 (сонголтоор) 12 / 15
 Дээд хурд, км/ц 106
 Дугуй 12R22.5-16PR8.25
 Түлшний савны багтаамж, л 400
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ӨӨРӨӨ БУУЛГАГЧ МАЗ-650108-271-000
 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 6x4
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 7550/2550/3550
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3200+1400
 Нийт жин, кг 13350
 Ачаатай үеийн нийт жин, кг 33500
 Тэвшний багтаамж, м3 15.4
 Ачааны даац, кг 20100
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 7500
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 26000
 Хөдөлгүүр ЯМЗ-7511.10
 Евро стандарт Евро-2
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 294 (400)
 Арааны тоо 12/14
 Хурдны хайрцаг 12JS200TA
 Дээд хурд, км/ц 94
 Дугуй 315/80R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 300

ЧИРЭГЧ ТОЛГОЙ МАЗ-643008-8279-013

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Жолоодлогын систем 6x4
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6000/2500/4000
 Тэнхлэг хоорондын зай, мм 3200+1400
 Нийт жин, кг 26100
 Ачаатай үеийн нийт жин, кг 52000
 Эмээл дээр ирэх ачаалал, кг 27700
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (урд), кг 15900
 Тэнхлэгт ирэх ачаалал (ард), кг 19000
 Хөдөлгүүр ЯМЗ-7511.10
 Евро стандарт Евро-2
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.х) 294 (400)
 Арааны тоо 12
 Хурдны хайрцаг 12JS200TA
 Дугуй 315/80R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 500

автобус, жуулчны болон тусгай зориулалтын 
автобусууд, троллейбусыг үйлдвэрлэж байна.

“МАЗ”-ын техникүүд нь орчин үеийн шинэлэг 
загвар дизайн бүхий дэвшилтэт технологоор 
чанарын өндөр төвшинд үйлдвэрлэгдэж байгаа 
тул дэлхийн автомашин үйлдвэрлэгчдийн дунд 
нэр хүндтэй, дэлхийн зах зээлд чухал байр 
суурийг нэгэнт эзэлсэн байна.

“МАЗ” үйлдвэр нь 1944 онд байгуулагдсан 
бөгөөд Евро 3, 4, 5 стандартаар байгаль орчинд 
ээлтэй, дэвшилтэт технологоор 500 гаруй нэр 
төрөл, маркийн автомашиныг /автобус, ачааны 
машин, тусгай зориулалтын болон тээврийн 
автомашин зэрэг/ үйлдвэрлэж байна. “МАЗ” 
үйлдвэр нь дотооддоо болон дэлхийн зах 
зээлд бүтээгдэхүүнээ олон жилийн туршид 
нэр хүндтэйгээр тууштай нийлүүлж, дэлхийн 
хэмжээний томоохон брэнд болгож чадсан юм.

 “МАЗ” нь төрөл бүрийн зориулалт бүхий 
ачааны машин, өөрөө буулгагч, чирэгч толгой 
үйлдвэрлэхээс гадна 1995 оноос эхлэн хот 
дотор, хот хоорондын зорчигч тээврийн 

“Минский Автомобильный Завод” (МАЗ)



НИЙТИЙН ТЭЭВЭР МБ ИНЖИНИРИНГ ХХК

31

ШИЛДЭГ БYТЭЭГДЭХYYН, ШАЛГАРСАН ЧАНАРЫГ МОНГОЛД

НИЙТИЙН ТЭЭВЭР

АВТОБУС YUTONG ZK6729D
Практик байдлыг тохь тухтай хослуулсан. 

Эргономикийн судалгааны тусламжтайгаар 
жолоочийн болон зорчигчдын ая тухтай байдал, 
харагдац, хөлийн тавцан, суудлын орон зай, 
манипуляци зэргийг сайжруулсан.

Дотоод орон зайн зохион байгуулалтаас эргономик 
суудлыг ашиглах хүртэл, гэрэлтүүлэгээс 
температурыг хянах систем хүртэл бүх зүйлс нь 
зорчигчдыг ая тухтай зорчиход зориулагдсан. 

Жолоочийн хувьд хяналтын талбайг тусгаарласан.

  ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 7190/2240/3040
 Жин, кг 7700
 Хөдөлгүүр Евро-2-5  YC4D140-20
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч) 115 (154)
 Хурд, км/ц 100

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Суудлын тоо, ш 27+1
 Ачааны тасалгааны багтаамж, м3 1.4
 Араа 6 араа, механик AT
 Дугуй 6+1, 7.50R16
 Түлшний савны багтаамж, л

ХОТ ХООРОНДЫН

МИКРОАВТОБУС МАЗ-281040
МАЗ-281040 микроавтобус нь зорчигч тээвэрлэх 

зориулалттай. 4х2 дугуйн томьёотой, арын 
хөтлөгчтэй. Эх бие нь метал. Стандарт тоног 
төхөөрөмжид агааржуулагч, аялалын хянагч, 
ачааллын дагуу электрон тоормосны хүч 
хуваарилах ABS систем (EBD), аудио систем, 
цахилгаан цонх, цахилгаан толь, төв түгжээ, арын 
зогсоолын мэдрэгч, ЭРА Глонас багтана.

Зорчигчийн тасалгаанд хялбар нэвтрэхэд зориулсан 
автоматаар сунгах хөл бүхий гулсдаг хаалгатай.

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 6000/2100/2800
 Суурь, мм 3570
 Жин, кг 4050
 Дугуй хоорондын зай, мм   урд/хойд 1760/1645
 Эргэлтийн гаднах радиус, мм
 Түлшний савны багтаамж, л 80

 ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Суудлын тоо, ш 16+1
 Хэвийн багтаамж, хүн 17
 Хөдөлгүүр JAC, HFC4DE1-1D Евро-5
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (морины хүч) 110 (150)
 Дамжуулгын тоо 6
 Дугуй 185/75R16C
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Хот хоорондын тээвэр, хотын нийтийн 
тээвэр, ажилчдын, сургуулийн, аяллын гэх мэт 
5-25 метр урт хэмжээтэй автобуснуудыг БНХАУ-
аас гадна дэлхийн 30 улсын зах зээлд нийлүүлдэг. 
2019 оны байдлаар Нийт 60,000 автобус 
экспортлож, тэдгээр нь 43 тэрбум километр зам 
туулж, 52 тэрбум зорчигч тээвэрлэсэн байна.

БНХАУ-ын Хөнан мужийн Жэнжөү хотод 
байрладаг автобус үйлдвэрлэгч компани юм. Тус 
компани нь 1963 онд байгуулагдсан Хятадын 
ууган үйлдвэрүүдийн нэг бөгөөд 2005 оноос 
цахилгаан автобусны зах зээлд хүч түрэн гарч 
ирсэн.

Өдгөө 30 мянган ажилтантай, 600 мянган 
км2 талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг. Жилдээ 
30 мянган ширхэг автобус үйлдвэрлэх хүчин 
чадалтай.

“YuTong”

АВТОБУС YUTONG ZK6118HGA
Түлш хэмнэж, ажиллагааны зардлыг бууруулсан. Мөн 

зэврэлтэд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулсан.
Дотоод салоныг үзэмжтэй болгож, бусад ижил төстэй 

автобустай харьцуулахад илүү өргөн болгосон.
 

АВТОБУС YUTONG ZK6108HGH
Гоёмсог, нийцтэй өнгөний хослол бүхий интерьерийн 

оновчтой зохион байгуулалттай. Эргономик 
загвар, даралтад тэнцвэртэй суудал, биед таарсан 
арын түшлэг, уян зөөлөн дэр нь урт хугацааны 
аялалын ая тухыг хангадаг. Хэрэглэгчдэд ээлтэй 
олон хэрэгслүүдтэй. 

Зэврэлтэд тэсвэрлэх чадварыг сайжруулсан.

  ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 11600/2550/3075
 Жин, кг 16500
 Хөдөлгүүр Евро-2-5  ISLe290-30
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч) 243 (325)
 Хурд, км/ц 85

  ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Суудлын тоо, ш 53+1
 Ачааны тасалгааны багтаамж, м3

 Араа 6 араа, механик AT
 Дугуй 295/80R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 270

  ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Оврын хэмжээ, мм   урт/өргөн/өндөр 10320/2500/3180
 Жин, кг 16500
 Хөдөлгүүр Евро-2-5  ISLe210 30
 Хөдөлгүүрийн чадал, кВт (м.хүч) 180 (240)
 Хурд, км/ц 85

  ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Суудлын тоо, ш 39+1
 Ачааны тасалгааны багтаамж, м3

 Араа 6 араа, механик AT
 Дугуй 11R22.5
 Түлшний савны багтаамж, л 250

ХОТ ДОТОРХ

ХОТ ДОТОРХ
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Motorpal нь шахах системийг боловсруулах, 
хөгжүүлэх, турших, тохируулахаас эхлээд 
бөөнөөр үйлдвэрлэх хүртэлх цогц үйлчилгээ 
үзүүлдэг, олон төрлийн хөдөлгүүр 
үйлдвэрлэгчдийн мэргэшсэн түнш юм.

Motorpal-ын форсунк, түлшний насосыг 
John Deere, Deutz, Andoria, Steyr, Škoda VW, Tatra, 
Wabco, Zetor зэрэг дизель хөдөлгүүрт ашигладаг.

Чехийн MOTORPAL компани нь 1946 онд 
байгуулагдсан бөгөөд дизель хөдөлгүүрийн 
түлшний аппаратур үйлдвэрлэдэг. Компанийн 
бусад бүтээгдэхүүнүүд болох форсунк, түлшний 
насос, дизель хөдөлгүүрийн түлшний хавхлага 
болон бусад бүтээгдэхүүнийг тээврийн 
хэрэгслийн үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлдэг. 

Компанийн бүтээгдэхүүнүүд нь хүчин 
төгөлдөр байгаа хамгийн чанд нарийн дүрэм 
журамд бүрэн нийцдэг.

“Motorpal”

ТҮЛШНИЙ АППАРАТУР PP.M.i MERCER
Орчин үеийн дизель хөдөлгүүрт ашиглах боломжтой 

бөгөөд экологийн EURO III, EURO IV стандартыг 
хангадаг. Цилиндр тутамд 35 кВт хүртэл чадалтай 
хөдөлгүүрт ашиглаж болно.

  ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
 Хөдөлгүүрийн хүчин чадал, кВт/поршень 40
 Хөдөлгүүрийн эргэлт 2500
 Цацах даралт, бар 1200
 Цилиндрийн тоо 3, 4, 5, 6
 Түлш дамжуулалт, мм3/алхам 270
 Поршений цикл, мм 14
 Поршений диаметр, мм 10

ФОРСУНК, ТҮЛШНИЙ НАСОС, БУСАД СЭЛБЭГ
Моторпал нь бүх төрлийн хэмжээтэй түлшний насос, 

форсунк, плунжерийн пар, цацагч хошуу, клапан 
болон хавхлага, цилиндртэй поршень зэрэг 
сэлбэгийг нийлүүлдэг.

ТҮЛШНИЙ АППАРАТУР PP.M.i VERMi
TIER 4 Final / Stage IV 
Орчин үеийн дизель хөдөлгүүрт ашиглах боломжтой 

бөгөөд экологийн EURO III, EURO IV стандартыг 
хангадаг. Цилиндр тутамд 35 кВт хүртэл чадалтай 
хөдөлгүүрт ашиглаж болно.
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