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РЕФЕРАТ

В  даній   роботі  розроблено  конструкцію  автомобіля-фургона  малої
вантажопідйомності, який може бути використаний під час перевезення тарно-
штучних  і  швидкопсувних  вантажів,  в  ремонтних  службах  і  майстерень.  

Проведено  тяговий  розрахунок  автомобіля.  Розроблено  конструкцію
задньої   напівзалежної  підвіски,  яка  забезпечує достатню плавність при русі
автомобіля.

Розроблено технологічний процес складання задньої підвіски. Проведено
техніко-економічний  аналіз  проектованого  автомобіля  з  метою  визначення
доцільності  його  виробництва  з  урахуванням  вимог  ринку  вантажних
автомобілів.

Підрахований  економічний  ефект  від  експлуатації   споживачем
автомобіля.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  Автомобіль-фургон,  компонування,  потужність,  задня
підвіска, стійка, пружина, важільна рамка, складання, безпека.
Car-wagon, layout, power, rear suspension, rack, spring, lever frame, folding, safety.
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