
Diferenta
Program de modernizare pentru BV206



Celebru in lume.
Caracteristici,
personalizate pentru
nevoile tale

Capacitatea unui vehicul de a face față sarcinilor
de lucru depinde in special de caracteristicile
și performanțele sale, care se degradeaza
irevocabil în timp, în ciuda eforturilor depuse
la reviziile periodice de a le mentine.
In scopul de a îmbunătăți sau de a obtine maxim de
performanță, ai nevoie de o expertiză specifică.
Aici, la STV, știm ca Bv206, este renumit la nivel mondial
pentru flexibili tatea și abil ități le sale,
până la cel mai mic detaliu.
Datorita colaborarii noastre indelungate cu
producatorul original BAE Systems Hägglunds
am putut ajunge la un nivel avansat de cunostiinte 
complexe pentru a putea furniza consiliere și
sprij in - indiferent dacă dețineți deja
un Bv206 sau va  gânditi sa achizitionati unul nou.
Noi intotdeauna avem aceleași obiective: 
Sa va putem oferii un vehicul de lucru Bv206,
care este special conceput pentru dvs, 
pentru condiți ile, nevoile și cerințele specifice.
Și  astfel facem o diferenta clara a eficientei si
profitabil itati i în afacerea dumneavoastră.

Oferim  vehiculului dvs Bv206

- un  nou suflu,

- o durata de viata  crescuta

- o performanță optimizată



Un furnizor care
dă întotdeauna 100%
 
Avem clienți in întreaga lume.
Acest lucru ne dă o perspectivă
și cunoștințele de a furniza îmbunătățiri le
de care este cea mai mare nevoie.
Împreună cu BAE, am dezvoltat un l ider.
Programul de îmbunătățire rentabilă - MLI, sau
" Mid Life Improvement".
Acest lucru înseamnă că putem oferi
înlocuiri alternative de motoare cu ulterioară
restaurare completă, extinderea duratei de viata
 a vehiculului la 25 de ani.
Și nu suntem mulțumiți doar cu repararea
componentele cheie - putem îmbunătăți
fiecare parte individuală,  în diferite sisteme
ale vehiculului.
Cu ajutorul programului MLI, vehiculul este pregatit
pentru a fi pus să lucreze din nou, cu avantaje,
cum ar fi performanță  semnificativ mai mare
și consum de combustibil mai mic.
 



Adaptam Soluții 
pentru a îmbunătăți
afacerile dvs.
 

Un vehicul cu senile de la STV poate inlocui
o gama larga de cerinte de transport.
Cabina amplasata in partea din spate
a vehiculului poate fi adaptata oricarui tip de transport.
Poate fi uti la pentru transportul angajatilor,
ca ambulanta sau chiar pentru transportul turistilor
Incalzirea cabinei poate fi furnizata de motor sau
de la o sursa auxil iara diesel. 
Am proiectat si executat in continuare noi modele
de cabine pentru sectiunea spate a vehiculului.
Acestea sunt foarte bine izolate si sunt folosite
in locuri precum Antarctica pentru cazare
si ca module de cercetare. Pot fi folosite si
pe post de dormitoare pentru lucratori
sau module-atelier.
Cabinele pot fi dotate cu o platforma cu carlig
pentru incarcare.

Pentru transportul materialelor, partea din spate
poate fi adaptata în întregime nevoilor clientului.
O platforma plata fixa este cea mai simplă soluție.
În combinație cu un sistem de încărcător cu cârlig,
flexibilitatea este crescuta fără sa fie afectata
capacitatea de încărcare  în mod semnificativ.
Deasemenea  aceasta platforma din
sectiunea spate poate fi echipata cu omacara
de diferite dimensiuni si marci, instalatii  de foraj,
modul atelier, rezervor apa sau combustibil,
cabina pt transport personal, modul ambulanta,
sau multe alte structuri la cerere.
 





 

 

Bv 206 MLI

Dimensiuni

Motor             Original                        Original                       Original                       Upgrade STV MLI (Mid Life 

Improvement)*        

Marca Ford V6 Mercedes Benz 

5 cilindrii in linie
Mercedes Benz 

6 cilindrii in linie
Steyr M14

4 cilindrii in linie turbo
Steyr M16

6 cilindrii in linie turbo

Volumul cilindrului 2,800 cm³ 3,000 cm³ 3,000 cm³ 2,100 cm³ 3,200 cm³

Putere 99 kW / 5,200 rpm 91 kW / 4,350 rpm 100 kW / 4,600 rpm 85 kW / 3,800 rpm 135 kW / 3,800 rpm

Cuplu 216 Nm / 3,000 rpm 235 Nm / 2,500 rpm 255 Nm / 2,400 rpm 250 Nm / 1,800 rpm 450 Nm / 2,050 rpm

Combustibil Benzina                         Diesel Diesel Diesel/kerosen  Diesel/kerosen

Standardul de emisii  Euro III Euro III

Utilizare / intervalul 9 l / 10 km / 230 km 7 l / 10 km / 300 km 5 l / 10 km / 400 km

      Cutie de viteze
                        Tip
Numărul de trepte

MB W4A-018 

Automat

4 înainte, 1 inapoi

MB W4A-018 

Automat

4 înainte, 1 inapoi

MB W4A-040 

Automat

4 înainte, 1 inapoi

MB W4A-018 

Automat

4 înainte, 1 inapoi

MB W5A-580 

Automat

5 înainte, 1 inapoi

mm inches

A 6,810 268.1

B 1,870 73.6

D 1,850 (2,000) 72.8 (78.7)

E 2,300 90.6

F 350 13.8

G 620 24.4



Date tehnice Bv206 MLI
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Optional upgradesMLI – Basic

Optional upgrades

Comfort         P
erformance      

  Durability
    

    
Capacity

       Partea fata                         Partea spate Total

Greutate și sarcină utilă  Greutate
(fara sofer si combustibil)

2,830 kg (6,240 lbs) 1,170 kg (2,580 lbs) 4,000 kg (8,820 lbs)

Sarcina utila 760 kg (1,676 lbs) 2,240 kg (4,939 lbs) 3,000 kg (6,615 lbs)

Greutate bruta 3,590 kg (7,916 lbs) 3,410 kg (7,519 lbs) 7,000 kg (15,435 lbs)

Presiunea la sol
Față / spate, 0,2 / 0,05 afundare

 

12.4/14.6 kPa

 

Performanță Viteza maxima, pe drumuri 
Viteza maximă, în apă
Unghi de atac pe sol dur
Unghi de atac pe zapada afundata
Autonomie 
Temperatura de functionare

55 km/h (34 mph) 

4 km/h (2 mph) 

100% (45°)

30% (17°) 

420 km (260 miles) inclusiv 2 canistre
-40°C – +46°C           -40°F – +115°F

Motor Marca și tipul
Putere
Cuplu
Emisiile

Steyr M16 3.2 l, 6-cyl in-line
135 kW (184 hp) / 3,800 rpm

420 Nm (570 lb ft) / 2,100 rpm 

Euro  III

Cutie de viteze Marca
Model

Cutia de transfer
Raport cutie

Mercedes W5A-580

Automata 5+1 inapoi 
BAE System Hägglunds

High 1.28:1, low 2.11:1

Sistem de directie Model
Diametru bracare

Hidrostatic, articulat, amortizat
16 m (52 ft)

Senile Model
Latime

Cauciuc mulat cu cablu
620 mm (24.4 in)

Tractiune pe 4 senile

Sistem electric Voltaj
Alternator
Baterie

24 V DC

100A

2 x 12 V, 110 Ah

Caroserie Material Fibră de sticlă armată cu plastic, izolată cu spumă PVC



PO Box 373, Plastvägen 3

SE-931 24 Skellefteå, Sweden

Phone +46 (0)910-29 07 00

www.stvab.se
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