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TECHNINIS APRAŠYMAS 

 

FURGONAS 

35 S 15 V 
 

 

 



                                                       
 

Furgonas 35S15 V 
 

 

 

MATMENYS (mm) 

A Ratų bazė 4100 

 Stogas H
2
 

L Bendras ilgis  7128 

H Bendras aukštis (nepakrautas) 2660 

C1 Priekinės provėžos plotis 1740 

C2 Galinės provežos plotis 1704 

T1 Priekinė minimali prošvaisa (nepakrautas) 143 

T2 Galinė minimali prošvaisa (nepakrautas) 180 

N Galinė iškyša 2020 

 Apsisukimo spindulys (vidinis) 13800 

 Apsisukimo spindulys (išorinis) 14466 
 

Krovinių skyrius  

 Krovinių dalies tūris (m
3
) 16,0 

K Vidinės dalies ilgis 4680 

R Vidinės dalies plotis ( maks. / ant grindų) 1740 

 Vidinės dalies aukštis 1900 

S Atstumas tarp ratų arkų 1317 

 Ratų arkų ilgis 890 

M Pakrovimo aukštis gale  675 
 

Galinės durys  

 Durų plotis 1530 

 Durų aukštis 1800 

Šoninės durys 

 Durų plotis 1260 

 Durų aukštis 1800 

 
 

SVORIS (kg) 

 GVW Bendroji masė 3500 

 GTW Didžiausia leistina masė 7000 

 Apkrova ant priekinės ašies 1900 

 Apkrova ant galinės ašies 2240 

 Priekabos svoris be stabdžių 750 

 Priekabos svoris su inerciniais stabdžiais 3500 

 Grąžulo maksimali apkrova 140 

 Stogo leidžiama apkrova 150 

 Automobilio nuosava masė 2528* 

 Priekinės ašies nuosava masė 1444* 

 Galinės ašies nuosava masė 1083* 

 Keliamoji galia 972* 

 
 

Duomenys pateikti pagal Direktyvą 97/27 / EB, įskaitant 2003/19 / EB I priedą 

Duomenys pateikti pagal Direktyvą 97/27 / EB, įskaitant 2003/19 / EB I priedą. Duomenys tik rekomendacinio pobūdžio, jie pateikti neatsižvelgiant į 

papildomą įrangą, kėbulus ir pan. 

* Svoriai nurodyti standartinei automobilio komplektacijai su spec. pasiūlymo papildoma įranga (100 litrų kuro baku,  

oro kondicionieriumi, atsarginio rato laikikliu) 
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VARIKLIS 

F1CFL411J/H/G 

16 vožtuvų (4 cilindrų) DOHC dyzelinis variklis su elektromechaniškai valdoma "common rail" aukšto slėgio tiesioginio įpurškimo 

sistema, EDC, turbokompresorius aušinimas elektromagnetiniu ventiliatoriumi, aušinama išmetamųjų dujų recirkuliacija, pirminis 

katalizinis konverteris ir dyzelino dalelių filtras, šildomas kuro filtras.  

Išmetimo vamzdis išilgai rėmo. 
 

Techniniai duomenys Variklis .15 

Cilindrų skaičius 4 eilėje 

Skersmuo x Eiga 95,8 mm  x 104 mm 

Darbinis tūris 2998 cm
3
 

Turbina Wastegate vožtuvas  su tarpiniu oro aušintuvu  

Galia  
(pagal direktyvą 80/1269/ES) 

107 kW (146 AG)  
prie 2920 - 3500 aps./min 

Sukimo momentas 
(pagal ES direktyvą 97/21) 

350 Nm 
prie 1500 - 2920 aps./min 

Emisijos norma EURO 5 

 
PAVARŲ DĖŽĖ 
Mechaninė 6 pavarų su sinchronizacija (tipas FPT 2840.6). Pagreitinimas. 430 Nm. Aliuminio korpusas. Svoris (be sankabos) = 58 kg. 

Perdavimo santykio charakteristikos (standartinės padangos ir standartinis galinės ašies perdavimo santykis): 

Variklis Pavarų dėžė / pavara Perdavimų santykis 

Maksimalus greitis 

(km/h) 

Įkalnė prie maks. 

apkrovos (%) 

.15 FPT 2840.6 / 1
a
 i = 5,373 25,2* 54 

F1CE3481J FPT 2840.6 / 6
a
 i = 0,791 171* 7,9 

 
* Maksimalus gretis apskaičiuotas teoriškai. Automobilio greitis ribojamas iki 160 km/h. Duomenys gali skirtis priklausomai nuo kėbulo aukščio, automobilio 

naudojimo tipo, apkrovos, grunto ir oro sąlygų.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANKABA 
Vienadiskė, sauso tipo, valdoma hidraulika.  

Išorinis skersmuo: 11” (279,5 mm) 

AŠYS 

Priekinė ašis 

Nepriklausoma, vairuojama ašis, dviguba šakė (trapecijos 

forma) 

Galinė ašis 

Varančioji ašis, vienos pakopos reduktorius.  

Reduktoriaus perdavimo santykis (stand): 3,154 

Kiti perdavimo santykiai -     pagal užsakymą. 

PAKABA 

Priekinė  

Quad-Leaf nepriklausoma pakaba, skersinė parabolinė lingė. 

Stabilizatorius  
Galinė  

Parabolinės lingės arba Pneumatinė. Stabilizatorius  
Amortizatoriai 

Priekiniai ir galiniai hidrauliniai, teleskopiniai.  

ELEKTROS SISTEMA 
Įtampa: 12V 

Akumuliatorius : 12V -110Ah 

Generatorius (stand.): 14V -150A (2100W) 

Starteris 12V - 2,2kW (3,0 AG) 

Apšvietimo sistema 

Halogeninės priekinės šviesos su reguliuojamu apšvietimo 

aukščiu H7; 

Dienos žibintai (DRL) 

Atbulinės eigos žibintai 
Papildomai užsakoma: rūko žibintai 

STABDŽIŲ SISTEMA 
Ventiliuojami diskiniai stabdžiai ant priekinės ašies ir diskiniai 

stabdžiai ant galinės ašies.   

Integruotas stovėjimo stabdys į pagrindinius stabdžius (galiniai 

ratai). 

Stabdžių matmenys Priekiniai Galiniai 

Diskų skersmuo (mm) 300 296 

Atitinka ES standartą 71/320/ES 

Darbiniai stabdžiai 

Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS), ratų antipraslydimo 
sistema (ASR), elektroninė stabdžių jėgos paskirstymo sistema 
(EBD). Elektroninė stabilumo programa (ESP) su ekstremalaus 
stabdymo asistentu (HBA), dinamine traukos kontrole (DTC), 
adaptyvia apkrovos kontrole (LAC) ir pajudėjimo į įkalne asistentu 
(HHC). Priekabos svyravimų švelninimo sistema (TSM), 
hidraulinė galinių ratų stabdžių galios didinimo sistema (HRB), 
hidraulinė stabdžių kompensacijos sistema (HFC), riedėjimo 
intervencijos sistema (RMI) ir  riedėjimo mažinimo sistema 
(ROM). 
Hidraulinė  2-jų kontūrų  sistema su  vakuuminiu stiprintuvu. 
Trinkelių nusidėvėjimo daviklis priekyje ir gale. 

Stovėjimo stabdžiai 

Rankinis stovėjimo stabdys veikia galinę ašį. 

VAIRO MECHANIZMAS 
Trijų dalių vairo kolonėlė sujungta šarnyrais, reguliuojama 
vertikaliai. Vairo stiprintuvas.  
Į vairo užraktą integruotas imobilizatorius. 
Vairaračio skersmuo 390 mm. 

PRIEDAI  
Avarinis trikampis, domkratas, ratų atramos. 

RATLANKIAI IR PADANGOS 
Padangos:           Priekinės ir galinės viengubos ;  225/65 R 16 

Ratlankiai:            Plieniniai ratlankiai;  6 1/2J x 16 H2 

Atsarginis ratas:   Standartinėje komplektacijoje 

 

 

Variklis .15 
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KABINOS VIDUS 
 Vairuotojo oro pagalvė  

 Patogūs laipteliai už ratų arkos 

 Kabinos durys keleivio ir vairuotojo pusėse su didelėmis  

daiktadėžėmis bei butelių laikikliais 

 Trijų taškų inerciniai saugos diržais visoms sėdimoms vietoms  

 Šoninės ir galinė sienelės su apmušimu 

 Guminiai, lengvai valomi kilimėliai 

 Elektra valdomi langai 

 Vientisa lubų danga su dvejomis reguliuojamomis apsaugomis 

nuo saulės 

 Kabinos apšvietimas centre ant lubų, su kryptine ir papildoma 

lempa 

 Laisvas praėjimas nuo vairuotojo iki keleivio sėdynės 

 Panėlėje sumontuota pavarų perjungimo svirtis 

 Ergonomiška panelė su 3 uždaromomis daiktadėžėmis bei 

dokumentų skyreliu centrinėje dalyje 

 Pirštinių skyrelis 

 Šaldoma daiktadėžė (su oro kondicionieriumi) 

Sėdynės 

 3 kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė, galvos atlošas 

Dviguba keleivių sėdynė su galvos atlošais, ištraukiamu 

staliuku  

Vėdinimas ir šildymas 

 Keturių greičių ventiliatorius su penkių  zonų oro nukreipimu, 

su cirkuliacijos valdymu 

 Priekininis ir šoniniai stiklai apipučiami per fiksuotas angas 

Šviežio oro padavimas išjungus ventiliatorių 

Prietaisų skydelis 

 Elektroninis spidometras ir tachometras  

 Prietaisų apšvietimo reguliavimas 

 Skyriai instaliuoti papildomą įrangą: GPS imtuvą, tachografą, 

radiją ir t.t. 

 Vėdinimo, ventiliacijos ir šildymo reguliavimas 

 12 V elektros lizdas 

Skaitmeninis displėjus rodantis: 

 LCD ekraną su pagrindines automobilio indikacijomis 

 Kilometražo skaitiklį 

 Kelionės duomenų indikacijas: kilometražą, vidutines kuro 

sąnaudas, momentines kuro sąnaudas, vidutinį greitį ir kelionės 

trukmę 

 Datą 

 Laiką 

Apšvietimo intensyvumo reguliatorių 

 Aptarnavimo intervalą 

 Automatizuotos/automatinės  pavarų dėžės informacinius 

pranešimus (jei sumontuota) 

 Išorinės temperatūros daviklį su įspėjimo apie ledą 

indikatoriumi (automibiliuose su kondicionieriumi) 

  

 

 

KABINOS IŠORĖ 
 Trumpa aerodinaminio dizaino kabina trims žmonėms 

(vairuotojui ir dviems keleiviams) 

 Presuoto plieno kabina, sumontuota ant guminių įvorių. 

 Modulinė furgono konstrukcija, pagaminta iš plieno 

 Antikorozinis padengimas – padengimas kataforėze 

panardinant, labiausiai pažeidžiamų vietų papildomas 

cinkavimas. 

 Priekinės grotelės, bamperiai ir šoniniai moldingai pagaminti iš 

perdirbamo plastiko 

 Sluoksniuotas, tonuotas priekinis stiklas. 

 Išoriniai veidrodėliai – elektra valdomi ir šildomi, su plataus 

kampo integruotais veidrodėliais 

 Užrakinamas kuro bakas kairėje pusėje 

 Atbulinės eigos įspėjimo signalas 

 Ratlankių gaubtai 

Priekinio stiklo valytuvai 

2 valytuvai valdomi 2 greičių varikliuku, su pertraukiamu režimu. 

Priekinio lango apiplovėjai integruoti į valytuvus 

Apšvietimas ir žibintai 

2 dideli skaidrūs priekinių žibintų blokai su stovėjimo, tolimųjų 

bei artimųjų dieninių (DRL) šviesų žibintais  

 Po du parkavimo žibintus priekyje ir gale 

 Po du posūkių žibintus priekyje ir gale 

 Du stabdžių žibintai 

 Du galiniai automobilio numerio apšvietimo žibintai 

 Du atbulinės eigos žibintai 

 Du rūko žibintai (jei užsakyta) 

 Šoniniai kontūro žibintai  

Kėbulas 

Stogas pagamintas iš plieno lakšto 

Šoninės slankiosios durys dešinėje su rankiniu šviesos 

įjungimu 

 Galinės dvigubos durys atsiveria 270
o
 kampu ir laikymosi 

rankena. 

Krovininė dalis atskirta sienele  

Papildoma įranga (specialiame pasiūlyme): 

Radijas su Bluetooth 

 Pastovaus greičio palaikymo sistema (Cruise Control) 

 Rūko žibintai 

 Oro kondicionierius 

  100 litrų kuro bakas 

 Daiktadėžė virš priekinio stiklo 

 Atsarginio rato laikiklis 

 M+S padangos 

 

Norėdami gauti pilną papildomos įrangos sarašą, 

 kreipkitės į vietinį IVECO atstovą. 

     


