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УЛААНБААТАР ХОТ 

2021 он 



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ 
АВРАХ АЖЛЫН АВТОМАШИН- 1 ИЖ БҮРДЭЛ 

д/д Техникийн үзүүлэлт 

1 Машины техникийн төлөв байдал 2020-2021 онд үйлдвэрлэгдсэн шинэ байх 

2 Үндсэн машин Камаз 43118 дүйцэхүйц 

3 Загвар Камаз АСМ-48-03  дүйцэхүйц 

4 Хөтлөх тэнхлэг 6х6  өндөржүүлсэн туулах чадвартай 

5 Тэнхлэг хоорондын зай, /мм/ 3690+1320 

6 

Хөтлөх хэсгийн даац, кг: 

-  урд хөтлөгч 

-  хойд хөтлөгч 

- 5200 

- 13950 

7 Урд хойд дугуй хоорондын зай, /мм/ 2050 

8 Ачаа, даацны хэмжээ, /кг/ 7100 ба түүнээс дээш 

9 Тусгалын гэрэлтүүлэгчийн суурины өндөр, /м/ 6 ба түүнээс дээш 

10 Бүх жин, /кг/ 19150 

11 Бодит жин, /кг/ 11900 ±1000 

12 Жолоочийн багаж хэрэгсэл Нэг иж бүрдэл 

13 Машины хэмжээ, (урт, өргөн, өндөр) /мм/ 9050x2550x3420 

14 
Аврагчдын суух хэсэг нь -45ОС-т тасалгааны 

хэм, ОС 
+15 ба түүнээс дээш 

15 Машин халаагч Дизель 

16 Агааржуулагч Цахилгааны хүчин чадал 2,5кВт 

17 Аврагчдын суух хэсгийн агааржуулагч 
- урсгал 

-  Үлээх болон сорох чадвартай 

18 Аврагчдын суух хэсгийн тоо Бүхээгт-3, Аврагчдын суух хэсэгт-6 

 Динамик үзүүлэлт 

1 Хөдөлгүүр 740.30 Евро-2 энгийн мехианик апратур 

2 Төрөл Дизель хүчлүүртэй 

3 Дээд хурд 90 км/ц 

4 Эргэлтийн радиус 11,5м 

5 Хүчин чадал 260/2200(мх/эр/мин), 191 кВт 

6 Шатахууны 2 савтай, багтаамж /л/ 350+210 

 Аралны төрөл 

1 Загвар Камаз-43118 

 Нэмэлт тоноглол 

1 Агаар халаагч Суурилуулсан 

2 Аккумлятор, /ш/ 1 

3 Аir Conditioner Суурилуулсан 

4 Тахометр /тасалгааны температур хэмжигч/, /ш/ 1 

 Аврах ажиллагааны нэмэлт техник, багаж хэрэгслийн иж бүрдэл 

1 
Чанга яригч дуут дохионы 

төхөөрөмж 

Чанга яригчтай, дуут дохионы төхөөрөмжийн гэрлэн 

дохиолол нь улаан өнгөтэй байна. 

2 Өнгө будалтын стандарт Оранж өнгө /Финлянд будаг тиккурилла 421-тэй дүйцэхүйц/ 

3 Аврагчдын суух хэсэг 

- Дуу болон дулаан тусгаарлагчтай 

- Бүхээг хоорондын тусгаарлагчтай 

- Агааржуулах хаалттай байна 

- Ажлын байрыг тусгаарласан шилэн цонхтой 

- Таазны гэрэлтүүлэгийг оруулсан доторлогоотой 

- Ачих хэсгийг багтаасан машины иж бүрэн шалавчтай 

- Арын заал нь тусгаарласан халаагууртай 

- Төрөл бүрийн зориулалтын шүүгээ, тавиур,  тольтой 

- Буйдан, сандал, шүүгээтэй 



- Эвхэгддэг болон суурин ажлын ширээ 

-220 вт-ын цахилгаан хангамж 

- Гадна талын цахилгаан холбох залгуур 

- Нэмэлт аккумулятор 

- Нэмэлт  аккумулятор цэнэглэх тусгай зориулалтын багаж, 

төхөөрөмжтэй 

-12Вт-оос 220 Вт болгон шилжүүлэгч 

- Нэмэгдэл тусгалтай гэрэлтүүлэгч 

- Зөөврийн холбоо (рация) 

- Машины бүхээг, тасалгаа хоорондын ярих хэрэгсэлтэй 

4 Тусгай багажны тавиур, шүүгээ Багаж хэрэгсэл бүрийн тусгайлсан зориулалтын тавиуртай 

5 Цахилгаан үүсгүүр 

Хүчин чадал: Цахилгаан генераторын 

- чадал хэвийн-5,6 кВт-аас дээш 

- Хүчдэл-220В 

- Давтамж-50гц 

- Тогтмол гүйдэл-12В, 8,3А 

- Хөдөлгүүр-4 шатлалт бензин 

- Дээд хүчин чадал-9,75 кВт (13м/х) 

- Түлшний зарцуулалт (гр/кв. цаг)-310/230 

6 Хий хуримтлуулагч Бортого цэнэглэгч компрессор 

7 

Шингэн болон хийн шахуурагт 

багаж 

 

Шингэний даралтаар ажилладаг 

- Ажлын даралт мПа(кгс/см2)- 70+40*-700+40 

- Таслах хайчны амны дэлгэгдэх хэмжээ-230 мм 

-Тэлэгчийн амны дэлгэгдэх хэмжээ-350 мм 

-Таслах чадал-180kN 

-Тэлэх чадал-130kN 

-Татах чадал-100kN 

-Хавчих чадал-130kN 

-Таслах материалын тойргийн хэмжээ-32 мм 

-Ажиллах орчины темтратур С- (-40 +80) 

8 
Бензин хөдөлгүүрт хөрөө 

 

-2 шатлалт дотоод шаталтын хөдөлгүүр 

-Хөдөлгүүрийн багтаамж-49 см3 

-Ажиллах түлшний төрөл- А-92 (95) 

-Хөдөлгүүрийн хүчин чадал (кВт)- 1,8 

9 
Эмнэлгийн анхан шатны 

тусламж үзүүлэх багаж хэрэгсэл 
Нэг иж бүрдэл 

10 Хий хэмжигч (манометр) Нэг иж бүрдэл 

11 

Радио идэвхит болон химийн 

хийн хайгуулын багажын иж 

бүрдэл 

Химиийн тагнуулын багаж: 

- Насосны агаар соруулах эзэлхүүн- 5 см3 

- Насосны урт-110 мм ихгүй 

- Аммиак-ammonia /NH3/ 

- Хлор-СhIori /CE2/ 

- Kарбон моноксид-Carbon monohide /CO/ 

тодорхойлно 

Химийн тагнуулын багаж:         Шахуурга насос нь 

- Зураасны эзэлхүүн-5 см3 

- Хүчиллэг хий, гидроцианнитийн хүчил, 

нүүрстөрөгчийн дан исэл, гол хийнүүд, амиак, нитро 

газууд 

- Фосген, карбон диоксед, гидрогенийн сульфид, 

хлор, хүхрийн диксид 

- Органик нэгдлүүд /кетонууд, үнэрт бодисууд, 

сптртүүд, амфатууд, хлорын гидро карбон/-уудыг 

тодорхойлно 
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ЖИЧ: Баталгаат хугацаа:  Автомашин тус бүрт 50,000 км буюу 2 жилийн аль түрүүлж дууссанд 

хамаарах баталгаат хугацааг гаргаж өгч байна. 

 

Химийн тагнуулын багаж: 

- 02- хүчилтөрөгч 

- H2S- хүхэрлэг 

- CO- нүүрстөрөгчийн дан исэл 

- ЕХ- шатамхай хий тодорхойлно 

Цацрагийн тагнуулын багаж: 

- Тунгийн чадлыг хэмжих диапазон (зиверт)- 0,01мк 

3в/ц.......... 10 мк 3в/ц 

- Ажиллах орчны температур-  -400 С +500 С 

- Ажиллах хүчдэл – 12В, 24В 

Дозиметрийн багаж: 

- Шингэсэн тунг хэмжих багтаамж- 10-500000 

- Тунгийн чадал хэмжих багтаамж- 10-300000 

- Хэмжилтийн алдаа- 15 хувиас дээш 

- Гамма цацрагийн энерги хэмжих багтаамж- 0,06-3,0 

12 
Хүн нэг бүрийн хамгаалах 

хэрэгсэл 

Хорт утааны багны бортогны материал- Хөнгөн цагаан 
Бортогны багтаамж-6 л 
Бортогон дахь даралт- мПа/кгс,см3- 30/300 
Хүн нэг бүрийн 1 иж бүрдэл нийт 6 иж бүрдэл 

13 Зөөврийн гэрэлтүүлэг Тоноглосон 

14 
Машины урд суурилагдсан авто 

татагч, 
Ган татлага диаметр- 2,5 см 
Ган татлагын урт- 12 м ба түүнээс дээш 

15 
Хүн нэг бүрийн холбооны 

хэрэгсэл 
Хэт богино долгион, богино долгины радио станцаар 
тоноглогдсон 

16 
Дээврийн шаттай багажны 

хайрцаг 

Хөнгөн цагаан хайлшаар хийгдсэн. 
Аяны /ухраасан/ үеийн урт- 6м 
Ажлын /сунгасан/ үеийн урт- 18 м 
Жин-38 кг 

17 
Нэрвэгсдийг зөөвөрлөх 

дамнуурга 
4 иж бүрдэл 

19 Слесарийн багаж Нэг иж бүрдэл 

20 
Хойд хаалган дахь бэхлэх 

төхөөрөмж 
50 кг 

22 Хийн дэр 

- 8 бар хүртэл даралтаар ажилладаг 
- Удирдлагын пультнээс 2 хийн дэрийг зэрэг удирдах 

боломжтой 
- Зөөврийн жижиг гар удирдлагатай 
- 1,5-60 тн ачаа өргөх, барьж байх чадвартай байна 

23 Эрэн хайх телекамер 

- Дэлгэцийн өнгөний ялгаруулалт нь- 8м/п 
- Тэжээлийн үүсгүүр Вт-12 
- Ажиллах температур С- /-40 +50/ 
- Алсын мэдрэх чадвар- 5 метр 
- Багажны тасралтгүй ажиллах хугацаа- 10 цаг 

24 Дуу чимээ мэдрэх багаж 

- Ажлын үелзлэл, давтамж Гц-64-5000 
- Тэжээлийн үүсгүүр Вт-12 
- Ажиллах температур С- /-40 +50/ 
- Алсын мэдрэх чадвар- 5 метр 
- Багажны тасралтгүй ажиллах хугацаа- 10 цаг 

25 Фото зураг - Нэг бүрчлэн бүх талаас нь авсан фото зураг 

26 Шатахуун - Банк дүүрэн шатахуунтай байна. 


