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TECHNICKÝ POPIS
Vozidlo je určené ako štábny automobil s prísluš-
nou výbavou, prevádzkovateľné  po komuniká-
ciách a v teréne. Na  dvojnápravový podvozok, 
s trvalým pohonom oboch pevných náprav, kla-
sickej rámovej konštrukcie, je torzno – výkyvným 
uchytením pripevnená skriňová pretlaková nad-
stavba. 
Vozidlo je určené pre prevádzku v klimatickom 
pásme v rozsahu teplôt - 30 °C  až  +50°C , s re-
latívnou vlhkosťou vzduchu do 98 % pri teplote 
30°C, s prašnosťou do 1,5 g/m³. 
Riešenie podvozka s dobrým perovaním dlhými 
parabolickými pružinami a torznými stabilizá-
tormi, s pohonom najmodernejším výkonným 
hnacím agregátom, dávajú vozidlu predpoklady 
pre spoľahlivú prevádzku na cestných komuniká-
ciách a v náročnom teréne s ohľadom na životné 
prostredie. Vozidlo poskytuje maximálny komfort 
a vysokú bezpečnosť trojčlennej posádke.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY VOZIDLA
 dve tuhé nápravy s trvalým pohonom, 
 vysoká priechodivosť terénom vďaka zavese-

niu na dlhých poloeliptických parabolických 
pružinách,

 výkonný, moderný, šesťvalcový, Euro 4 motor 
s výkonom 176 kW,  možná prevádzka aj s jed-
notným palivom NATO: F34,

 prevodovka v monobloku so spojkou a moto-
rom,

 celkom 18 prevodových stupňov dopredu, 2 
dozadu , plnosynchronizovaná prevodovka,

 taktické bezdušové pneumatiky 365/85 R20, 
kolesá s jednomontážou,

 centrálne dofukovanie kolies STIS,
 podvozkový elektronický systém CAN BUS 

s centrálnym palubným počítačom ZBR, s ria-
diacim počítačom hnacieho traktu FFR,

 dvojokruhová brzdová sústava typu MAN Bra-
ke Matic s ABS,

 trojmiestna vzduchom odpružená, klimatizo-
vaná kabína,

 pneumaticky ovládaný hydraulický navijak 
s ťahom v lane 63,5 kN,

 dlhé intervaly údržby a veľká životnosť, 
 pretlaková, klimatizovaná skriňová nadstavba,

SKRIŇOVÁ NADSTAVBA
Hermeticky uzatvorená skriňová nadstavba vy-
tvorená oceľovým roštom so sendvičovými obvo-
dovými panelmi, pripevnená torzno – výkyvným 
systémom k rámu podvozka.
Vyhotovenie skriňovej nadstavby:
 filtroventilácia vzduchu,

VOZIDLO AKTIS 4x4.1R-08 MŠP
MOBILné šTáBnE pRaCOvISKO

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA 

Celková dĺžka 7 800 mm
Celková šírka max. 2 550 mm
Celková výška max. 3 350 mm
Svetlá výška 389 mm
Rázvor 3 900 mm
Nájazdový uhol vpredu 33°
Nájazdový uhol vzadu 30°

 samostatná nezávislá klimatizácia, 
 nezávislé naftové vykurovanie,
 rozvod elektrickej energie ~ 230V/50Hz,
 náhradný zdroj energie – UPS,
 možnosť pripojenia na externú elektrickú sieť 

sústavy TNC,
 pripojenie k systému MOKYS,
 samostatné pracoviská vybavené komunikač-

nými a elektronickými prípojkami,
 vnútorná zástavba pracovísk,
 vonkajšie príslušenstvo, (stanový prístrešok, 

nezávislé kúrenie, mapové tabule, exteriérové 
osvetlenie, ...)

Prevádzková hmotnosť 10 000 kg 
Celková hmotnosť 12 000 kg
Užitočné zaťaženie   2 000 kg
Príves 13 500 kg  

Max. rýchlosť (s omedz.) 89 km/hod.
Stúpavosť 60 %
Brodivosť 750 mm
Výstupnosť (kol. stupeň) 430 mm
Prekročivosť (priekopy) 700 mm

Rad HX je všestranný špecialista medzi nákladnými vozidlami s pohonom 
všetkých kolies vyvinutý pre potreby v tvrdej vojenskej službe. Zahŕňa v sebe 
všetky znalosti úžitkových vozidiel MAN a z nákladných vozidiel s pohonom 
všetkých kolies. HX spája v sebe spoľahlivosť odskúšaných hromadne vyrá-
baných komponentov s najmodernejšími pokrokovými technológiami. Toto 
z MAN vozidiel typu HX robí najhospodárnejšie vojenské vozidlá vo svojej 
triede. Sú tiež jednými z najvyššou životnosťou, pretože sú konštruované na 
prevádzkovú životnosť 20 rokov. Vo vyhotoveniach 4x4, 6x6 a 8x8 modely 
HX pokrývajú široký rad aplikácií – od vozidla na prevoz nákladu, resp. osôb 
až po vysokovýkonný ťahač s hrubou hmotnosťou súpravy až do 120 ton.

CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY VOZIDLA
 Modulárne opancierovanie kabíny, stupeň ochrany 2/2a

 Modulárna kabína vodiča so strešným prielezom
 Motor D2066LF34 – 440 PS / 324 kW – EURO 4 – 2100 Nm – Common Rail
 Prevodovka ZF 12 AS 2302 OD – automatizovaná – MAN TipMatic 
 Vodný chladič a medzichladič plniaceho vzduchu
 Zosilnená motorová brzda EVB (patent MAN)
 Jednolamelová spojka MFZ 430mm
 Dvojkomorový vyhrievaný vysúšač vzduchu
 Vodotesná skrinka riadenia (prevodovka riadenia)
 Elektronická regulácia vstrekovania paliva EDC 
 Strecha kabíny vodiča s protišmykovou úpravou
 Prídavné teplovzdušné kúrenie EBERSPAECHER
 Klimatizácia kabíny umiestnená na jej streche
 Výfukové potrubie vyvedené nad kabínu vodiča
 Predné odťahovacie zariadenie RINGFEDER
 Brzda pre rozbeh do kopca
 Dvojokruhová brzdová prípojka
 Hydraulický lanový navijak SAPSON
 Ovládanie navijaku s káblom v kabíne vodiča
 Maskovacie osvetlenie
 Zadný svetelný kríž NATO
 Zástrčka pre dobíjanie akumulátorov a pre štartovanie s cudzieho zdroja
 Núdzový odpojovač akumulátorov
 CTIS - Systém centrálnej regulácie tlaku v pneumatikách, ovládaný z kabí-

ny vodiča
 Elektronický brzdový systém MAN BrakeMatic
 Uzávierka diferenciálov PN a ZN
 Predné pružiny listové parabolické, zadné - listové trapézové
 Kolesá – s jednomontážou pneumatík
 Pneumatiky 395/85R20 XZL TL
 Elektrická predpríprava pre hákové manipulačné zariadenie a nosič kon-

tajnerov
 Dve kamery na sledovanie hákového manipulačného zariadenia a nosiča 

kontajnerov

TECHNICKÉ ÚDAJE VOZIDLA

Celková dĺžka 10 268 mm
Celková šírka 2 550 mm
Celková výška 3 360 mm
Rázvor 1800 – 3875 – 1500 mm 
Svetlá výška, vpredu 428 mm
Svetlá výška, vzadu 381 mm
Svetlá výška medzi nápravami 563 mm
Nájazdový uhol vpredu 40°
Nájazdový uhol vzadu 40°
Bočný sklon 40 %

Max. rýchlosť (s omedz.) 88 km/hod
Stúpavosť 60 %
Brodivosť 1.5 m
Výstupnosť (kol. stupeň) 0.50 m
Prekročivosť priekopy 2.70 m

Celková hmotnosť 32 000 kg
Prevádzková hmotnosť 13 660 kg
Nosnosť 18 500 kg
Hmotnosť s prívesom 40 000 kg

HX77 Hákový nakladač HX77 Návesový ťahačHX77 Cisternový automobil

MOžNÉ APLIKÁCIE
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