
                               

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. 11/2014

AS 440S50 TZ/P (6X4)
AT 440S46 TZ/P (6X4)

AS 440S50 TZ/P (6X4) • AT 440S46 TZ/P (6X4)



מידות )מ"מ(   
3200+13953500+1395מרחק סרנים יצרן

390420מרחק סרנים תקינה )מ"ס(

B68156815אורך כללי שילדה

Eרוחב כללי - תא נהג

Kגובה כללי ללא עומס

שלוחה אחורית

Cשלוחה קדמית

Fמרכז סרן קדמי לקצה תא נהג

Pמרווח קרקע אחורי עמוס

Lגובה שילדה ללא עומס בקצה האחורי

רדיוס סיבוב

69907395בין מדרכות

74907990בין קירות

משקלים )ק"ג(

משקל כולל מורכב בגרירה נתמך - 3 צירים ובכפוף לתקנות התעבורה

54000נתמך ישן )נרשם עד 9.10.05(

50000נתמך חדש

7500עומס מורשה סרן קדמי

19000עומס מורשה סרן אחורי

50805120*משקל עצמי סרן קדמי

37003780*משקל עצמי סרנים אחוריים

87808900*משקל עצמי שילדה

AT-HI ROADAS HI-WAYמנועים

440S46TZ/P

F3GFE611B

440S50TZ/P

F3HFE611B

66מס' בוכנות

135 מ"מ128 מ"מקדח בוכנה

150 מ"מ144 מ"ממהלך בוכנה

12882 סמ"ק11120 סמ"קנפח

459/1900500/1900הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

2150/10502300/1000מומנט מירבי: סל"ד/ניוטון-מטר

יורו 6יורו 6תקן בקרת מזהמים

תיבת הילוכים

דגם
ZF-12AS-2330 TD
יורוטרוניק-אוטומטית

ZF-16S-1620 TD

1216מס' הילוכים

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

מכלולים

קפיצי עלים פרבוליים מלפניםמתלים
מתלה פניאומטי אחורי

מוטות פיתול מלפנים ומאחור
 בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים - 

שניים מלפנים, ארבעה מאחור

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

 קורה
)עוביXרוחבXגובה(

302.4X80X6.7

853.4 מ"ממידות: רוחב

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

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

• בלמי דיסק  מאחור ומלפנים

 • חד דיסקמצמד
• הפעלה הידראולית 

• קוטר דיסק: 432 מ"מ

385/65R22.5 • 13R22.5 • 315/80R22.5צמיגים

 • 24 וולטמערכת חשמל
 • 2 מצברים של 170 א"ש

• אלטרנטור 90 אמפר

600 ליטרמיכל דלק

אבזור

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

אופציות

• מערכת הידראולית • PTO מנוע • תיבת הילוכים ידנית

* המשקלים מתייחסים לדגם AT מנוע 460 כ"ס
הפרש המשקל לדגם AS ומנוע 500 כ"ס 150 ק"ג

AS 440S50 TZ/P (6X4) • AT 440S46 TZ/P (6X4)
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