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В останні роки автомобільному заводу вдалося наростити поставки вантажних 

автомобілів на внутрішній ринок за одночасного утримання своїх позицій на ринках 
країн Африки та Близького Сходу. Автомобілі КрАЗ в співставленні з виробами 
основних конкуруючих фірм на теренах СНД мають деякі переваги: підвищену 
прохідність і вантажопідйомність; високий рівень ремонтопридатності й надійності; 
значний коефіцієнт запасу міцності. Такий результат зумовлений виготовленням 
деталей автомобіля за спеціальною інноваційною технологією: високоміцні 
лонжерони рами з гаряче штампувального швелера, підсилені поперечини рами з 
марганцевистої сталі. В автосамоскидах балансуюча важільна система підіймання 
кузова виступає одночасно й системою стабілізації кузова. В табл. 1 наведена 
технічна характеристика самоскидів колісною формулою 6х4, які можуть 
експлуатуватися в помірному та тропічному кліматі за температури навколишнього 
повітря від – 450С до + 500С. 

За побажаннями замовника автомобіль може комплектуватися: пусковим 
підігрівачем, додатковим опалюванням кабіни, заднім і боковими захисними 
пристроями. Застосування шин великого розміру та роздавальної коробки на окремих 
моделях дозволяє рухатися автомобілям на складних ділянках дороги та по 
бездоріжжю. На підприємстві здійснюється фінансування розробки та випуску 
надійних, економічно та екологічно прийнятних інноваційних транспортних засобів 
для перевезення сільськогосподарської продукції. Ефективною моделлю автопоїзда 
для магістральних перевезень по дорогах з твердим покриттям став удосконалений 
зерновоз КрАЗ «КАРАВАН-2» у складі автомобіля-самоскида КрАЗ-6511С4 та 
причепа-самоскида PCWI 33 шасі WIELTON PS-3D.  

 

Таблиця 1 Характеристика автосамоскидів виготовлених  
за інноваційною технологією 

 

Технічна характеристика Модель самоскиду 
КрАЗ – 6510 КрАЗ – 6505 КрАЗ – 6503 КрАЗ – 6130 

Маса автомобіля, кг 11300 12300 13200 12900 
Вантажопідємність, кг 13500 16000 15000 15000 
Потужність, кВт 176 243 243 243 
Паливний бак, л 165 250 250 250 
Максимальна швидкість, км/год. 80 90 72 90 
Витрати палива, л/100км 33 33 35 35 

 
Найважливішими експлуатаційними характеристиками автопоїзда-зерновоза є 

максимальна швидкість до 100 км/год., висока продуктивність та паливна 
економічність за витрати 40–50л/100км. Більше енергозабезпечення мають автопоїзди 
за раціональної повної маси в 50–55тон. Застосування двигуна більшої потужності 
400 к.с. та зміна передавального числа головної передачі забезпечують економічний 
режим роботи двигуна за швидкості руху 65–75км/год. Найбільша економічна 
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ефективність використання автопоїзда-зерновоза досягається за транспортування 
сільськогосподарських вантажів на відстань 400–450 км. 

Створення сімейства броньованих колісних машин на автомобільній платформі з 
єдиною агрегатною базою важких автомобілів із замкнутим технологічним циклом 
виробництва забезпечить: підвищення бойових можливостей техніки, якість та 
ефективність виконання бойових завдань підрозділами; оптимізацію номенклатури 
зразків броньованих колісних машин, складових частин та виробів військового 
призначення; раціональне використання фінансування, які виділяються на 
виробництво та експлуатацію зразків броньованих колісних машин; ефективність 
навченості екіпажів та спеціалістів ремонтних підрозділів; підвищення рівня бойової 
готовності підрозділів та військових частин збройних сил України. Вузли та агрегати 
автомобілів заводу надійні в експлуатації, легкодоступні для контролю та технічного 
обслуговування. Виробництво броньованих колісних машин в умовах впровадження 
специфічних технічних рішень стосовно підвищення рівня їхньої захищеності та 
живучості сприятиме мінімізації втрат техніки та особового складу. Таким чином 
колектив вітчизняного підприємства запропонував, розробив та здійснює випуск 
максимально уніфікованого сімейства броньованих колісних машин на базі 
автомобільної платформи з єдиною агрегатною базою за раціонального використання 
розробок наступального інноваційного розвитку. 

Управління розробленням інновацій, намагання координувати цілі і задачі, що 
стоять перед підприємствами Кременчуцького промислового району, з роботою усіх 
ланок повинно знаходити відображення в системному підході. Системність конче 
потрібна за впровадження комп’ютерних інформаційних систем і автоматизації 
процесів проектування виробів машинобудівної промисловості.  

Сучасні проблеми розроблення і виведення інновацій на ринок повинні 
розглядатися за системного підходу не з точки зору окремого виробу, дільниці або 
функції, а їх взаємодії і взаємозв’язку з іншими виробами, дільницями або функціями 
даного комплексу та їх впливу на комплекс в цілому. Топ-менеджери підприємства 
здатні приймати раціональне рішення з інноваційного процесу тільки в тому випадку, 
якщо вони повністю розуміють характер формування організаційно-економічного 
механізму управління інноваційним розвитком.  

Системний підхід повинен широко застосовуватися вищим керівництвом 
підприємств промислового району, що дозволить впроваджувати розробки за 
використання наступального інноваційного розвитку стосовно організації випуску 
сучасних конкурентоздатних машино технічних виробів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


