
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. 01/2019

150E25 - 150E28
                               

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

150E25 - 150E28

MCA GROUP קבוצת סמל"ת



150E25 - 150E28

מידות )מ"מ(   
A31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

B5780679276028007863792221003211537אורך כללי שילדה

2450רוחב כללי - תא נהג

2420רוחב צמיגים אחוריים

K2679גובה כללי ללא עומס

D13131740205521902460268530003605שלוחה אחורית

C1352שלוחה קדמית

H265תא נהג לסרן קדמי - תא בודד:

845תא נהג לסרן קדמי - תא שינה:

P154מרווח קרקע אחורי עמוס

L10791081108310831084108510831083גובה שילדה ללא עומס מאחור

רדיוס סיבוב

571066007360777083208870963011000בין מדרכות

6290718079408360891094601022011590בין קירות

אורך ארגז מירבי:

41505100600064007000750083009800תא בודד

4550550060006650725080009500------תא שינה

משקלים )ק"ג(
A31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

14990משקל כולל מותר

5300 )אופציה ל-6100(עומס מורשה סרן קדמי

10700 )אופציה ל- 11000(עומס מורשה סרן אחורי

תא בודד

31653180320532153245325532903320משקל עצמי סרן קדמי

15701655166016651705171518001860משקל עצמי סרן אחורי

47354835486548804950497050905180משקל עצמי שילדה

10255101551012510110100401002099009810מעמס מותר על השילדה

מנועים

F4AFE611C דגם F4AFE611E דגם

66מס' בוכנות

104 מ"מ104 מ"מקדח בוכנה

132 מ"מ132 מ"ממהלך בוכנה

6728 סמ"ק6728 סמ"קנפח

הספק מירבי: 
280/2500252/2500סל"ד/כ"ס

מומנט מירבי: 
סל"ד/ניוטון-

מטר
1000/1250-2100850/1250-2100

תקן בקרת 
יורו 6יורו 6מזהמים

תיבת הילוכים
רובוטית 
12היל' *

ידנית 9 
היל' *

ידניתרובוטית

ZF12AS12109S75 TD ZF-6AS800ZF-6S800

12+29+16+1מס' הילוכים

10.371:9.561:6.58ראשון

8.431:6.471:3.6שני

6.481:4.721:2.12שלישי

5.271:3.501:1.39רביעי

4.181:2.541:1חמישי

3.401:1.851:0.78שישי

2.481:1.35שביעי

2.011:1שמיני

1.551:0.73תשיעי

1.26עשירי

1.0אחד עשר

0.81שניים עשר

10.561:11.741:6.06אחורי ראשון

8.58אחורי שני    

Allison S3000 אוטומטית

5+1מס' הילוכים

1:3.49ראשון

1:1.86שני

1:1.41שלישי

1:1רביעי

1:0.75חמישי

1:5.03אחורי

מכלולים

מתלים

אופציה

קפיצי עלים-פרבוליים או סמי אליפטיים
 מוטות פיתול מלפנים ומאחור

 ארבעה בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים 
מתלה פניאומאטי אחורי

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

 קורה: 
)עוביXגובהXרוחב(

250X70X5252X70X6253.4X70X6.7

853.4 מ"מ852 מ"מ850 מ"ממידות: רוחב

5175-65704455-48153105-4185ברוחק סרנים: 

 • הגה הידראולי עם אפשרות לכוונון הטיהמערכת היגוי
• 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
 • ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים

ASR מערכת למניעת סבסוב • 
ESP בקרת יציבות אלקטרונית •

• חד דיסק • הפעלה הידראולית מצמד
• קוטר דיסק: 406 מ"מ / 385 מ"מ

צמיגים
אופציה
אופציה

285/70R19.5 
305/70R19.5

11R22.5

 • 24 וולטמערכת חשמל
 • 2 מצברים של 143 א"ש

• אלטרנטור 90 אמפר

280 ליטרמיכל דלק

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

* ערכי המשקל בטבלה מתייחסים למפרט בסיסי והינם בסטייה של -5%/+ .משקל עצמי עלול 
להשתנות בהתאם למפרט בפועל.

* עם מנוע בהספק של 280כ"ס ואפשרות גרירה

מערכת בקרת שיוט אדפטיבית )קרוז קונטרול(

מערכת לשמירת נתיב

AEBS - מערכת לבלימת חרום אוטומטית

רדיו דיסק BT עם שליטה מההגה

מצלמת רוורס

מיגון

איבזור


