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100E22

המידע הנ"ל הינו בעל אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן 
רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות 
הודעה מוקדמת.  או מהפרטים של הרכב ללא  כל אחד מהפרטים 
ועשויים לכלול  להמחשה בלבד  הדגמים המופיעים בתמונות הינם 

פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח. 02/2016
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MCA GROUP קבוצת סמל"ת

המידע הנ"ל הינו בעל 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. 05/2019

                               

המידע הנ"ל הינו בעל אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן 
רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות 
הודעה מוקדמת.  או מהפרטים של הרכב ללא  כל אחד מהפרטים 
ועשויים לכלול  להמחשה בלבד  הדגמים המופיעים בתמונות הינם 

פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח. 02/2016
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100E22

מידות )מ"מ(   
A310533303690418544554815מרחק סרנים

B592366657025783582408825אורך כללי שילדה

2140רוחב כללי

K2567גובה כללי ללא עומס

גובה שילדה ללא עומס מעל סרן 
אחורי

867865864862861860

גובה שילדה ללא עומס בקצה 
שילדה אחורי

L928921921919918918

D131318301830214522802505שלוחה אחורית

C1262שלוחה קדמית

P172מרווח קרקע אחורי עמוס

355תא נהג לסרן קדמי-תא בודד

935תא נהג לסרן קדמי-תא שינה

550059006450720076008150רדיוס סיבוב בין מדרכות

620065007050780082508750רדיוס סיבוב בין קירות

אורך ארגז סגור מרבי

440048005400610065007100תא בודד

4700560060006600--תא שינה

2250רוחב חיצוני מקס' צמיגים אחורי

2550רוחב ארגז מקסימלי  

*ערכי המשקל המופיעים בעלון זה מתייחסים למפרט הבסיסי של היצרן ויכולים להשתנות ב–5% בהתאם למפרט בפועל.

עבור רכב המצוייד בתא לשינה יש להוסיף 150 ק"ג למשקל השלדה

משקלים )ק"ג(
310533303690418544554815מרחק סרנים

9995משקל כולל  מותר

3500עומס מורשה סרן קדמי

6800עומס מורשה סרן אחורי

תא בודד

267526802680269526902690משקל עצמי סרן קדמי

100510251045108010951140משקל עצמי סרן אחורי

368037053725377537853830משקל עצמי שלדה

631562906270622062106165עומס מותר על השלדה
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F4AFE611A מנוע דגם
6מס' בוכנות

104 מ"מקדח בוכנה

132 מ"ממהלך בוכנה

6728 סמ"קנפח

220/2500הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

800/1250מומנט מירבי: סל"ד/ניוטון-מטר

יורו 6תקן בקרת מזהמים

תיבת הילוכים
ידניתרובוטית

ZF-6AS800ZF-6S800דגם

1+6מס' הילוכים

1:6.02ראשון

1:3.32שני

1:2.07שלישי

1:1.40רביעי

1:1חמישי

1:0.79שישי

1:5.58אחורי

 - Allison 2500

אוטומטית
1+5מס' הילוכים

1:3.51ראשון

1:1.90שני

1:1.44שלישי

1:1רביעי

1:0.74חמישי

1:5.09אחורי

מכלולים

מתלים

אופציה

קפיצי עלים-פרבוליים - או סמי 
אליפטיים • מוטות פיתול מלפנים 
ומאחור • ארבעה בולמי זעזועים 

הידראולים טלסקופיים 
מתלה פניאומאטי אחורי עם שתי 

כריות אוויר

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

203X65X4205X65X5קורה )עוביXרוחבXגובה(

850 מ"מ848 מ"ממידות: רוחב

3105-36904185-4815ברוחק סרנים: 

הגה הידראולי עם אפשרות לכוונון מערכת היגוי
 הטיה • קוטר גלגל הגה: 465 מ"מ

• זווית היגוי 53 מעלות

 מערכת כפולה-אוויר הידראוליתמערכת בלמים
 • בלם חניה עצמאי על סרן אחורי

 • בלמי דיסק מלפנים ומאחור
• מערכת למניעת נעילת גלגלים 

ABS • ASR • מערכת בקרת יציבות 

ESP אלקטרונית

חד דיסק • הפעלה הידראולית מצמד
• קוטר דיסק: 362 מ"מ

225/70R17.5 \ 245/70R17.5 \ צמיגים
  9.5R17.5

24 וולט • 2 מצברים של 110 א"ש מערכת חשמל
• אלטרנטור 90 אמפר

200 ליטרמיכל דלק

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית )קרוז קונטרול(

מערכת לשמירת נתיב

AEBS - מערכת לבלימת חרום אוטומטית

רדיו דיסק BT עם שליטה מההגה

מצלמת רוורס

מיגון

איבזור


