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• 260S50 Y/P(T)



משקל כולל  מותר

עומס מורשה סרן קדמי

עומס מורשה סרן אחורי

ADYPYPTYPYPTYPYPTYPYPTYPYPTYPYPT תא בודד

457545704600462046654665422042154245426543004310משקל עצמי סרן קדמי

311031353125311532053320318032053195318533203390משקל עצמי סרן אחורי

768577057725773578707985740074207440745076207700משקל עצמי שילדה

183151829518275182651813018015186001858018560185501838018300עומס מותר על השילדה

AT תא שינה

467046654695471547604760431543104340436043954405משקל עצמי סרן קדמי

312531503140313032203335319532203210320033353405משקל עצמי סרן אחורי

779578157835784579808095751075307550756077307810משקל עצמי שילדה

182051802018165181551802017905184901847018450184401827018190עומס מותר על השילדה

AS תא שינה

485349334878489849334943449844934523454345784588משקל עצמי סרן קדמי

313231573147327232723342320232273217320733423412משקל עצמי סרן אחורי

798580058025820582058285770077207740775079208000משקל עצמי שילדה

180151799517975177951779517715183001828018260182501808018000עומס מותר על השילדה

260S36 Y/P(T) • 260S46 Y/P(T) 
• 260S50 Y/P(T)

מידות )מ"מ(    
490052005500580064006750מרחק סרנים תקינה )ישראלי(

A4200+13954500+13954800+13955100+13955700+13956050+1395מרחק סרנים יצרן

B92339488980398481106311648אורך כללי שילדה

                                                          E2550רוחב כללי - תא נהג

                                                          2476רוחב צמיגים אחוריים

K3000גובה כללי ללא עומס

D211820732073180324332658שלוחה אחורית

C1410שלוחה קדמית

                                                           ADF235 תא נהג לסרן קדמי-תא בודד

                                                           AT720 תא נהג לסרן קדמי-תא שינה

                                                           AS940 תא נהג לסרן קדמי-תא שינה

                                                           P227מרווח קרקע אחורי עמוס

       L1007                  1007                  1007                   1007                   1006                   1006גובה שילדה ללא עומס מאחור

רדיוס סיבוב

82508575897593501015010600בין מדרכות

891592409640100151081511265בין קירות

אורך ארגז מירבי

720077008100870096009650תא בודד

660071007700815091509350תא שינה

משקלים )ק"ג( 
26000

7500

19000



260S50Y/P

F3AE3681B

260S46Y/P

F3AE3681Y

260S36Y/P

F3AE3681A

666מס' בוכנות

115 מ"מ125 מ"מ135 מ"מקדח בוכנה

125 מ"מ140 מ"מ150 מ"ממהלך בוכנה

7790 סמ"ק10308 סמ"ק12882 סמ"קנפח

הספק מירבי: 
500/1900460/2100360/2400סל"ד/כ"ס

מומנט מירבי: 
סל"ד/ניוטון-

מטר
2300/1100-15002100/1100-15001500/1080-1600

תקן בקרת 
יורו 5יורו 5יורו 5מזהמים

AT HI-WAYמנועים AS/AT-HI ROAD

דגם
ZF-12AS-1930 TD

יורוטרוניק
ZF-16S-1620 TD

ידנית

1216הילוכים

1:15.861:16.41ראשון

1:12.331:13.8שני

1:9.571:11.28שלישי

1:7.441:9.49רביעי

1:5.871:7.76חמישי

1:4.571:6.53שישי

1:3.471:5.43שביעי

1:2.701:4.57שמיני

1:2.11:3.59תשיעי

1:1.631:3.02עשירי

1:1.291:2.47הילוך 11

1:11:2.08הילוך 12

1:1.70הילוך 13

1:1.43הילוך 14

1:1.19הילוך 15

1:1הילוך 16

1:14.681:15.36אחורי 1

1:11.411:12.92אחורי 2

תיבת הילוכים מכלולים

• קפיצי עלים פרבוליים מלפניםמתלים
• כריות אוויר מאחור

)YP סרן אחורי מתרומם "סינגל" )דגם •
• אופציה לסרן היגוי אחורי

• מוטות פיתול מלפנים ומאחור
• שישה בולמי זעזועים הידראולים 

טלסקופיים - שניים בכל סרן

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

302.4X80X6.7304.4X80X7.7מידות: אורך

771.4 מ"מ769.4 מ"ממידות: רוחב

5100+13955700+1395ברוחק סרנים: 

 הגה הידראולי עם אפשרות לכוונון הטיהמערכת היגוי
• קוטר גלגל הגה: 470 מ"מ 

מערכת כפולה-אוויר מלא • בלם חניה מערכת בלמים
עצמאי על סרן אחורי • בלמי דיסק מלפנים 

ומאחור

חד דיסקי • הפעלה הידראולית מצמד
• קוטר דיסק: 432 מ"מ

295/80R22.5 • 315/80R22.5צמיגים

24 וולט • 2 מצברים של 170 א"ש • מערכת חשמל
אלטרנטור 90 אמפר

600 ליטרמיכל דלק

אבזור

Hill Holder • PTO 4C • כסא נהג מפואר • מקרר •



                               

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. 10/2013
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• 260S50 Y/P(T)


