Skillnaden
Uppgraderingsprogram för Bv206

Världsberömda
egenskaper
anpassade
efter dina behov
Ett fordons förmåga att lösa sina uppdrag beror
på dess egenskaper och prestanda. Något
som oåterkalleligen försämras över tid trots
systematiskt underhåll. För att återställa eller
förbättra prestandan så att du ska få ut maximalt
krävs expertkunnande.
Vi på STV kan Bv206, världsberömd för sin
flexibilitet och framkomlighet, ner till minsta
komponent. Genom vårt långvariga samarbete med
originaltillverkaren BAE System Hägglunds har vi
en unik samlad kunskap för rådgivning och stöd
– oavsett om du redan äger en Bv206 eller är på
väg att skaffa en. Vi har alltid samma mål: Att i din
Bv206 ge dig ett arbetsverktyg specialanpassat för
just dina villkor, krav och behov. Och som därigenom
levererar en avgörande skillnad för effektiviteten
och lönsamheten i din verksamhet.

Ger din Bv206 nytt liv
Ökad livslängd
Optimerad prestanda
Skräddarsydd

En leverantör
som inte stannar
halvvägs
Våra kunder finns över hela världen. Därför förstår
vi dig som ägare och de utmaningar du kan ställas
inför. Det ger oss insikt och kunskap att leverera de
förbättringar som du behöver bäst.
Tillsammans med BAE har vi utvecklat ett
ledande, kostnadseffektivt förbättringsprogram
– MLI, Mid Life Improvement. Det innebär att
vi kan erbjuda alternativa motorbyten med
åtföljande totalrenovering, som förlänger vagnens
användningstid med 25 år. Och vi nöjer oss inte
med att reparera de viktigaste komponenterna. Vi
förbättrar varje enskild del i fordonets olika system.
Efter MLI-programmet är bandvagnen redo för
nya uppdrag, med fördelar som avsevärt högre
prestanda och lägre bränsleförbrukning.

Skräddarsydda
lösningar som lyfter
din verksamhet
En bandvagn från STV kan levereras för en mängd
transportbehov. Med originalkabinen på bakvagnen kan
den anpassas till allt från rena personal- via ambulans- till
turisttransport. Värmebehovet kan lösas antingen från
motorn eller genom separat dieselvärmare.
Vi bygger även nya kabiner till bakvagnen. Dessa är
mycket väl isolerade och används bland annat på
Antarktis som bostads och forskningsmoduler. Andra
användningsområden kan vara rastkojor för personal
eller som verkstadsmoduler. Kabinerna kan även
monteras på växelflaksram.
För materieltransport kan bakvagnen anpassas helt till
kundens behov. Vanligaste lösningen är att förse den med
ett fast flak. Genom att i stället montera flaket på en växel
flaksram så ökas flexibiliteten. Förses flaket dessutom med
en kran så underlättas personalens arbete.
Kranar kan levereras i olika storlekar och fabrikat,
beroende på den enskilda kundens behov. För att klara
tyngre lyft och ge ökad stabilitet kan stödben monteras.
Bakvagnen kan även förses med tankar för vatten eller
bränsle.

Bv 206 MLI
Mått
mm

tum

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

Motor

Original

Original

Original

Upgraderad STV

MLI (Mid Life
Improvment)*

Fabrikat

Ford V6

Mercedes Benz 5 cyl,
in line

Mercedes Benz 6 cyl,
in line

Steyr M14, 4 cyl,
in line, turbo

Steyr M16, 6 cyl,
in line, turbo

2800 cm³

3000 cm³

3000 cm³

2100 cm³

3200 cm³

99 kW/ 5200 rpm

91 kW/ 4350 rpm

100 kW/ 4600 rpm

85 kW/ 3800 rpm

135 kW/ 3800 rpm

216 Nm/3000 rpm

235 Nm/2500 rpm

255 Nm/2400 rpm

250 Nm/1800 rpm

450 Nm/2050 rpm

Bensin

Diesel

Diesel

Diesel/fotogen

Diesel/fotogen

Euro III

Euro III

Cylinder-volym
Effekt
Vridmoment
Bränsle
Emmisionstandard
Förbrukning/
räckvidd
Växellåda/typ/
antal växlar

9 l/10 km/230 km
MB W4A-018
Automat
4 fram, 1 back

7 l/10 km/300 km
MB W4A-018
Automat
4 fram, 1 back

MB W4A-040
Automat
4 fram, 1 back

5 l/10 km/400 km
MB W4A-018
Automat
4 fram, 1 back

MB W5A580
Automat
(7)/5 fram, 1 back

Tekniska data Bv 206 MLI

Vikt och maxlast

Framvagn

Bakvagn

Totalt

Vikt
(Exkl förare och bränsle)

2 830 kg (6 240 lbs)

1 170 kg (2 580 lbs)

4 000 kg (8 820 lbs)

Maxlast

760 kg (1 676 lbs)

2 240 kg (4 939 lbs)

3 000 kg (6 615 lbs)

Totalvikt

3 590 kg (7 916 lbs)

3 410 kg (7 519 lbs)

7 000 kg (15 435 lbs)

Marktryck,
Fram/bak, 0.2/0.05 nedsjunkning

12.4/14.6 kPa

Maxfart, på väg
Maxfart, i vatten
Backtagningsförmåga, på hårt underlag
Backtagningförmåga, i djup snö
Räckvidd, på väg
Arbetstemperatur

55 km/h (34 m.p.h)
4 km/h (2 m.p.h)
100% (45°)
30% (17°)
420 km (260 miles) inkl 2 reservdunkar
-40°C - +46°C
-40°F - +115°F

Fabrikat och typ
Effekt
Vridmoment
Emission

Steyr M16 3.2 l, 6-cyl in-line
135 kW (184 hk) / 3 800 rpm
420 Nm (570 lb.ft) / 2 100 rpm
Euro II stage III

Fabrikat
Typ
Föredelningsväxellåda
Utväxlingar

Mercedes W5A-580
Automatisk 5-steg fram, 1 bakåt
BAE System Hägglunds
Hög 1.28:1, låg 2.11:1

Typ
Vändkrets

Hydrostatisk midjestyrd
16 m (52 ft)

Typ
Bredd

Gjutna gummiband med förstärkningar
620 mm (24.4 in)
4-bandsdrift

Elsystem

Volt
Generator
Batterier

24 V DC
100A
2 x 12 V, 110 Ah

Karosser

Material

Självbärande glasfiberförstärkt plast med isolering.

Prestanda

Motor

Växellåda

Styrdon
Band

Tillval / uppgraderingar:

Kundnytta / fordonsprestanda

t
ite
ac
p
Ka

Komfort

MLI – grundutförande
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