
                               

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

410T50 410T50



משקלים )ק"ג(
40000משקל כולל מורשה - יצרן

32000משקל כולל מורשה - תקינה

18000עומס מורשה סרנים קדמים - יצרן

15000עומס מורשה סרנים קדמים - תקינה

26000עומס מורשה סרנים אחורים - יצרן

19000עומס מורשה סרנים אחורים - תקינה

תא בודד

69957030706071007135משקל עצמי סרנים קדמים

37953840388039103940משקל עצמי סרנים אחורים

1079010870109401101011075משקל עצמי שילדה

2121021130210602099020925עומס מותר על השילדה

תא שינה

70557090712071607195משקל עצמי סרנים קדמים

38553900394039704000משקל עצמי סרנים אחורים

1091010990110601113011195משקל עצמי שילדה

2109021010209402087020805עומס מותר על השילדה

מידות )מ"מ(   
4250+13804750+13805020+13805820+13806200+1380מרחק סרנים יצרן

595 ס"מ557 ס"מ477 ס"מ450 ס"מ400 ס"ממרחק סרנים ישראלי

1875מרחק בין גלגלים קדמיים

B8447894294821002210296אורך כללי שילדה

E2550רוחב כללי - תא נהג

2498רוחב צמיגים אחוריים

K3147גובה כללי ללא עומס

12251225149512251225שלוחה אחורית

C1440שלוחה קדמית יצרן

585 )עם אגזוז עליון(F1סרן קדמי ראשון לקצה ארגז-תא בודד

1025 )עם אגזוז עליון(F2סרן קדמי ראשון לקצה ארגז-תא שינה

P310מרווח קרקע אחורי עמוס

65597054759481348408קצה תא נהג לסוף שילדה

גובה שילדה ללא עומס בקצה

L1087מאחור

1170מעל סרן קדמי

1110מעל סרן אחורי

רדיוס סיבוב

8550915095751057511130בין מדרכות

92009800102251122511780בין קירות

59506600700081008600אורך ארגז מירבי - תא בודד

52505950630074007940אורך ארגז מירבי - תא שינה

תיבת הילוכים

דגם
ZF-12AS-2330 TO
יורוטרוניק-אוטומטית

ZF-16S-2520 TO
ידנית או יורוטרוניק

1216מס' הילוכים

1:12.331:13.8ראשון

1:9.591:11.54שני

1:7.441:9.49שלישי

1:5.781:7.93רביעי

1:4.571:6.53חמישי

1:3.551:5.46שישי

1:2.701:4.57שביעי

1:2.11:3.82שמיני

1:1.631:3.02תשיעי

1:1.271:2.53עשירי

1:11:2.08הילוך 11

1:0.781:1.75הילוך 12

1:1.43הילוך 13

1:1.2הילוך 14

1:1הילוך 15

1:0.84הילוך 16

1:11.411:12.92אחורי 1

1:8.881:10.8אחורי 2

מכלולים

קפיצי עלים פרבולייםמתלים
מוטות פיתול מלפנים ומאחור

ארבעה בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

הפחתה טבורית - יחס בסרנים אחוריים: 1:3.2סרנים

 קורה
)עוביXרוחבXגובה(

309X80X10

776 מ"ממידות: רוחב

 • הגה הידראולי עם אפשרות לכוונון הטיהמערכת היגוי
• קוטר גלגל הגה: 500 מ"מ

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

• בלמי דיסק מלפנים - בלמי תוף מאחור
ABS •

 • 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

300 ליטרמיכל דלק

410T50

מנועים

F3HFE611B

6מס' בוכנות

135 מ"מקדח בוכנה

150 מ"ממהלך בוכנה

12882 סמ"קנפח

500/1900הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

2300/1000מומנט מירבי: סל"ד/ניטון-מטר

יורו 6תקן בקרת מזהמים


