
70C18

 המידע הנ״ל הינו בעלי אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות
 טכניות או אחרות, לשנות כל אחד מהפרטים או מהפרטים של הרכב ללא הודעה מוקדמת. הדגמים המופיעים

בתמונות הינם להמחשה בלבד ועשויים לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח. 06/2016

*9333



70C18

41004100Lמרחק סרנים

1900210019002100גובה פנימי

7000משקל כולל  מורשה

2500עומס מורשה סרן קדמי

5350עומס מורשה סרן אחורי

1522155114951520משקל עצמי סרן קדמי

1414147214901556משקל עצמי אחורי

2936302329853076משקל עצמי שלדה

4064397740153924עומס מותר

A34503750410043504750510034503750410043504750מרחק סרנים

B59436553695373738238910359436553695373738238אורך כללי שילדה

E2052רוחב כללי

K23352340234423502355236023542362236723762385גובה כללי ללא עומס

L890גובה שילדה ללא עומס

D14851795184520152480294514851795184520152480שלוחה אחורית

C1008שלוחה קדמית

F14102160מרחק סרן קדמי לתחילת ארגז

מרווח קרקע מלפנים
)ללא עומס(

P170

40004500510055006100660032003700430047005300אורך ארגז מקס' חיצוני

2300 / 2550רוחב ארגז מקורי \ מקסימלי

-35604160470053006150-2860346039604550אורך ארגז מקורי

60706520705074308040885060706520705074308040רדיוס סיבוב בין מדרכות

64006850738077608370994064006850738077608370רדיוס סיבוב בין קירות

A41004100Lמרחק סרנים

H2=1900H3=2100H2=1900H3=2100גובה פנימי

B72247619   אורך כללי שילדה

E2052רוחב כללי

K2850305028503050גובה כללי ללא עומס

910גובה משטח העמסה )ללא עומס(

D21162511שלוחה אחורית

C1008שלוחה קדמית

מרווח קרקע מלפנים
)ללא עומס(

P165

Q171מרווח קרקע מאחור

46805125אורך רצפת תא מטען

1740רוחב פנימי

161817.519.6נפח תא מטען – מסחרי )מ"ק(

7055רדיוס סיבוב בין מדרכות

7380רדיוס סיבוב בין קירות

1530דלת אחורית - רוחב מפתח

1800200018002000דלת אחורית - גובה מפתח **

1260דלת צד - רוחב מפתח

1800180018001800דלת צד - גובה מפתח **

1032רוחב פנימי בין בתי גלגלים

280גובה בתי גלגלים מעל רצפת הרכב

מכלולים

מתלים
• ארבעה בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים  • קפיצים סמי אליפטיים מאחור מוטות פיתול מלפנים

מוטות ייצוב מלפנים ומאחור 

• רוחב: 864 מ"משילדה 164X74X5 :מידות • שילדת סולם מפלדה

הגה הידראולי קוטר 390 מ"ממערכת היגוי

מערכת הידראולית כפולה • בלמי דיסק מלפנים ומאחור • בלמי חניה על סרן אחורי • TELMA - מאיט אלקטרומגנטימערכת בלמים 

חד דיסק • הפעלה הידראולית • קוטר דיסק: 279.5 מ"ממצמד

225/75R16Cצמיגים

מתח: 12V • מצבר: 110 א"ש • אלטרנטור: 180 אמפרמערכת חשמל

100 ליטר )פרט לרכב עם תא נהג כפול - 70 ליטר(מיכל דלק

24 ליטרמיכל אוריאה

בטיחות
ABSמערכת לנעילת גלגלים

ESPמערכת בקרת יציבות

EBDמערכת לחלוקת מאמצי בלימה

ASRמערכת למניעת התחפרות

Hill Holderלסיוע בעלייה

מובילאיי
להתרעת סטייה מנתיב והתנגשות 

מלפנים

כרית אויר לנהג + חגורות בטיחות מתכווננות

אבזור
עמוד הגה מתכוונןמחשב דרך

משענות ראש קדמיותבקרת שיוט

מחזיק כוסות לנהג ולנוסעבקרת אקלים אלקטרונית

תאי אחסון בדלתותנעילה מרכזית

מראות צד רחבותזוג חלונות חשמל

 חגורות בטיחות מתכוננות עםכסא נהג הידראולי
קדם מותחנים שמשה קדמית א-תרמית

פנסי ערפל אקטיביים

תא נהג כפול

תא נהג כפול

תא בודד

תא בודד

מידות )מ"מ(    

משקלים )ק"ג( / מסחרי אחוד    משקלים * )ק״ג(

מידות )מ"מ( / מסחרי אחוד    

34503750410043504750510034503750410043504750מרחק סרנים 

70007000 / 7200**משקל כולל  מורשה

25002500 / 2700**עומס מורשה סרן קדמי

53505350עומס מורשה סרן אחורי

15201530154015501560158015801600163016401655משקל עצמי סרן קדמי

850860885890910930950955945950965משקל עצמי סרן אחורי

23702390242524402470251025302555257525902620משקל עצמי שלדה

46304610457545604530469044704445442544104380עומס מותר

-260320400420530-285320350390משקל ארגז מקורי

מנוע
F1CGL411 

)Heavy and Light Duty(

4מס' בוכנות

95.8 מ"מקדח בוכנה

104 מ"ממהלך בוכנה

2998 סמ"קנפח

2990-3500 / 180הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

1420-2990 / 430מומנט מירבי: ניוטון - מטר

EGR+SCR Euro 6תקן בקרת מזהמים

מנוע

אוטומטיתידנית
2840.6AOD  HI-Matic 8V470Aדגם

1+61+8מס' הילוכים
15.3754.696
23.1543.130
32.0412.106
41.3651.667
51.0001.285
60.7911.000
7-0.839
8-0.667
R4.8383.297

תיבת הילוכים

*המשקלים הרשומים בטבלה הם בסטייה של 3%+/-
**סטנדרט עבור רוחק סרנים 5100 מ"מ


