
100e19 / 100e22  10 ton
120el22  12 ton LIGHt
120e22  12 ton
150e25 / 160e25  15 ton
180e28 18 ton





מכלולים
מתלים

אופציה

קפיצי עלים פרבוליים עם מוטות פיתול מפנים ומאחור
ארבעה בולמי זעזועים הידראוליים טלסקופיים

מתלה כריות אויר בסרן האחורי
קורות אורך ורוחב מסומררות המאפשרות חיבור תת-שילדה בצורה קלהשילדה

מערכת היגוי
הגה הידראולי עם אפשרות לכיוונון בשני מימדים

קוטר גלגל הגה 465 מ"מ.
זוית היגוי 49-52 מעלות

מערכת בלמים
מערכת כפולה אוויר הידראולית
בלם חניה עצמאי על סרן אחורי

בלמי דיסק מאווררים מלפנים ומאחור

מערכת חשמל
24V מתח המערכת

2 מצברים של 143 אמפר-שעה
90V/24V אלטרנטור

בטיחות

ACC המערכת מאפשרת שמירת מרחק קבוע מהרכב מלפנים תוך האצה והאטה בקרת שיוט עוקבת
אוטומטית

LDWS התרעה על שמירת נתיב
המערכת מתריאה במידה וישנה סטייה מנתיב ללא איתות מתאים

)החל ממהירות של 55 קמ״ש[

AEBS מניעת התנגשות מלפנים
מזהה חשש להתנגשות מלפנים ומבצעת בלימה אוטונומית עד לעצירה מוחלטת 

במידת האפשר
Hill Holder מניעת התדרדרות לאחור בתחילת נסיעה במעלה מדרוןמערכת למניעת התדרדרות

EVSC המערכת מזהה איבוד היגוי ומתערבת על ידי הפעלת הבלמים באופן לא אחידמערכת בקרת יציבות

ABS+ASR מונעות נעילת גלגלים וסבסובמערכות

לנראות טובה בשעות היום וראות טובה בשעות החשכהאורות יום LED ופנסי ערפל קדמיים

אבזור קבינה
תא-שינה גג-גבוה / גג-נמוךתא בודד

מושב נהג פניאומטימושב נהג פניאומטי

מושב נוסע יחידשני מושבים ליד הנהג

מזגן מקורימזגן מקורי

הגה עם פקדיםהגה עם פקדים

טכוגרף )יומי(טכוגרף )יומי(

מראות מתכווננות חשמליתמראות מתכווננות חשמלית

נעילה מרכזית עם שלט מקורי כולל הרמת שמשותנעילה מרכזית עם שלט מקורי כולל הרמת שמשות

מגן שמש חיצונימגן שמש חיצוני

וילונות חצי בחלונות דלתותוילונות חצי בחלונות דלתות

הרמת קבינה חשמליתמסיט רוח מקורי

רדיו BT עם שליטה מההגהרדיו BT עם שליטה מההגה

ניווט + מצלמת רוורסניווט + מצלמת רוורס

מקרר מקורי

פתח חשמלי בגג

אבזור, מכלולים ובטיחות





מידות )מ"מ(   
A310533303690418544554815מרחק סרנים

B593366757035784582508835אורך כללי שילדה

E2160רוחב כללי תא נהג

2164רוחב כללי מעל צמיגים אחוריים

H510סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-בודד

H1090סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-שינה

K2580גובה כללי קבינה ללא עומס

L872גובה שלדה מעל הסרן האחורי, ללא עומס

C1272שלוחה קדמית

D131318301830214522802505שלוחה אחורית

848848848850850850רוחב שילדה

P170מרווח קרקע מינימלי, מלפנים

Q164מרווח קרקע מינימלי, מאחור

554558956445719575958145רדיוס סיבוב בין מדרכות

625065507100785083008800רדיוס סיבוב בין קירות

17זווית גישה )מעלות(

151111998זווית נטישה )מעלות(

440047005300610065007100אורך ארגז מקסימלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(

440047005300610065007100אורך ארגז מינמלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(
4600550059006500--אורך ארגז מקסימלי תא-שינה )חוץ ללא דופן(

2550רוחב ארגז מרבי )חוץ(*

* ניתן לקבל רוחב של 2600 מ״מ עבור ארגז קירור
** המשקלים כוללים מיכל סולר מלא וגלגל חלופי והם 

בסטייה של 5% -/+ ותלויים במפרט הסופי של הרכב.
עבור תא-שינה יש להוסיף 150 ק״ג למשקל העצמי.

משקלים )ק"ג(
310533303690418544554815מרחק סרנים

9995משקל כולל  מורשה

3600עומס מורשה סרן קדמי

6800עומס מורשה סרן אחורי

עם מנוע 190 כ״ס )ק״ג(
368037053725377537853830משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

631562906270622062106165עומס מותר לפני ארגז )תא-בודד( **

עם מנוע 220 כ״ס )ק״ג(
386038853905395539654010משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

613561106090604060305985עומס מותר לפני ארגז )תא-בודד( **

אבזור נוסף
100E19 פלסטיק אפור ללא פנסי ערפל, פגוש קדמי

100E22 מתכת שחור עם פנסי ערפל
R17.5/22575מידת צמיגים

פלסטיק בנפח 200 ליטרמיכל דלק

פלסטיק בנפח 30 ליטרמיכל אוריאה

100e19 / 100e22 - 10 ton



מידות )מ"מ(
A33303690418544554815517556706570מרחק סרנים

B6532689277028107869292321004211547אורך כללי שלדה )כולל פגוש אחורי(

E2160רוחב כללי תא-נהג 

2277רוחב כללי מעל צמיגים אחוריים

H510סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-בודד

H1090סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-שינה

K2585גובה כללי קבינה ללא עומס

L890גובה שלדה מעל הסרן האחורי, ללא עומס

C1272שלוחה קדמית

D18301830214522802505268530003605שלוחה אחורית

850850852852852852852852רוחב שילדה

P167מרווח קרקע מינימלי, מלפנים

Q169מרווח קרקע מינימלי, מאחור

578563157045744079708475922010540רדיוס סיבוב בין מדרכות

642569557685808086159205993511255רדיוס סיבוב בין קירות

1616171717171920זווית גישה )מעלות(

1010987776זווית נטישה )מעלות(
47005300610065007100770085009900אורך ארגז מקסימלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(

42004800560061006700740083009900אורך ארגז מינמלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(
4700550059006500710079009300-אורך ארגז מקסימלי תא-שינה )חוץ ללא דופן(

2550רוחב ארגז מרבי )חוץ(*

* ניתן לקבל רוחב של 2600 מ״מ עבור ארגז קירור
** המשקלים כוללים מיכל סולר מלא וגלגל חלופי והם 

בסטייה של 5% -/+ ותלויים במפרט הסופי של הרכב. עבור 
תא-שינה יש להוסיף 150 ק״ג למשקל העצמי. 

משקלים )ק"ג(
33303690418544554815517556706570מרחק סרנים

9990 / 11990משקל כולל  מורשה

4600עומס מורשה סרן קדמי

8500עומס מורשה סרן אחורי

42304260432043404395446945314602משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

77607730767076507595752174597388משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

120el22 - 12 ton lIGHt

אבזור נוסף
מתכת שחור עם פנסי ערפלפגוש קדמי

265/70R17.5מידת צמיגים

פלסטיק בנפח 200 ליטרמיכל דלק

פלסטיק בנפח 30 ליטרמיכל אוריאה



מידות )מ"מ(   
A31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

B5895690777178122875293371014711652אורך כללי שלדה )כולל פגוש אחורי(

E2295רוחב כללי תא-נהג 

2343רוחב כללי מעל צמיגים אחוריים

H420סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-בודד

H1000סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-שינה

K2660גובה כללי קבינה ללא עומס

L1000גובה שלדה מעל הסרן האחורי, ללא עומס

C1362שלוחה קדמית

D13131740205521902460268530003605שלוחה אחורית

850850850852852853.4853.4853.4רוחב שילדה

P211מרווח קרקע מינימלי, מלפנים

Q159מרווח קרקע מינימלי, מאחור

569565857360775583058855963010985רדיוס סיבוב בין מדרכות

6290718079408360891094601022011590רדיוס סיבוב בין קירות

12זווית גישה )מעלות(

1914121110987זווית נטישה )מעלות(
44005400620066007200780086009900אורך ארגז מקסימלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(

40005000580062006800740082009600אורך ארגז מינמלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(
4800560060006600720080009400-אורך ארגז מקסימלי תא-שינה )חוץ ללא דופן(

2550רוחב ארגז מרבי )חוץ(*

* ניתן לקבל רוחב של 2600 מ״מ עבור ארגז קירור
** המשקלים כוללים מיכל סולר מלא וגלגל חלופי והם 

בסטייה של 5% -/+ ותלויים במפרט הסופי של הרכב. עבור 
תא-שינה יש להוסיף 150 ק״ג למשקל העצמי. 

משקלים )ק"ג(
31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

11995משקל כולל  מורשה

4800עומס מורשה סרן קדמי

8500עומס מורשה סרן אחורי

45554620464547454785480548604950משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

74407375735072507210719071357045עומס מותר לפני ארגז )תא-בודד( **

120e22 | 12 ton

אבזור נוסף
מתכת שחור עם פנסי ערפלפגוש קדמי

285/70R19.5מידת צמיגים

בנפח 280 ליטרמיכל דלק

פלסטיק בנפח 30 ליטרמיכל אוריאה





מידות )מ"מ(
A31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

B5895690777178122875293371014711652אורך כללי שלדה )כולל פגוש אחורי(

E2295רוחב כללי תא-נהג

2412רוחב כללי מעל צמיגים אחוריים

H420סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-בודד

H1000סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-שינה

K2750גובה כללי קבינה ללא עומס

L1085גובה שלדה מעל הסרן האחורי, ללא עומס

C1362שלוחה קדמית

D13131740205521902460268530003605שלוחה אחורית

850852852852853.4853.4855.4855.4רוחב שילדה

P235מרווח קרקע מינימלי, מלפנים

Q158מרווח קרקע מינימלי, מאחור

571066007360777083208870963011000רדיוס סיבוב בין מדרכות

6290718079408360891094601022011590רדיוס סיבוב בין קירות

15זווית גישה )מעלות(

181311109886זווית נטישה )מעלות(
440054006200660072007800860010000אורך ארגז מקסימלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(

41005100590063006900750083009800אורך ארגז מינמלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(
4600550060006600720080009400-אורך ארגז מקסימלי תא-שינה )חוץ ללא דופן(

2550רוחב ארגז מרבי )חוץ(**

* המידות מחושבות עם צמיג 285/70R19.5. עבור צמיג 
11R22.5 יש להוסיף 80 מ״מ למידות הגובה.

** ניתן לקבל רוחב של 2600 מ״מ עבור ארגז קירור

*** המשקלים כוללים מיכל סולר מלא וגלגל חלופי והם 
בסטייה של 5% -/+ ותלויים במפרט הסופי של הרכב. עבור 

תא-שינה יש להוסיף 150 ק״ג למשקל העצמי. עבור דגם 
160E יש להוסיף 120 ק״ג   

משקלים )ק"ג(
31053690418544554815517556706570מרחק סרנים

16000 / 14995 / 11995משקל כולל  מורשה

6100 / 5300עומס מורשה סרן קדמי

11000 / 10700עומס מורשה סרן אחורי

48654965499550105080510052205310משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

10130100301000099859915989597759685משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

150e25 / 160e25 | 15 ton

אבזור נוסף
מתכת שחור עם פנסי ערפלפגוש קדמי

150E מידה 285/70R19מידת צמיגים
11R22.5 160 מידהE

280 ליטרמיכל דלק

פלסטיק בנפח 30 ליטרמיכל אוריאה



מידות )מ"מ(   
A36904185459048155175567062106570מרחק סרנים

B6300697577178145877593821023710822אורך כללי שלדה )כולל פגוש אחורי(

E2390רוחב כללי תא-נהג 

2456רוחב כללי מעל צמיגים אחוריים

H420סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-בודד

H1000סרן קדמי לתחילת הארגז, תא-שינה

K2870גובה כללי קבינה ללא עומס

L1112גובה שלדה מעל הסרן האחורי, ללא עומס

C1362שלוחה קדמית

D11331313165018532123223525502775שלוחה אחורית

852855.4855.4855.4855.4855.4855.4855.4רוחב שילדה

P237מרווח קרקע מינימלי, מלפנים

Q232מרווח קרקע מינימלי, מאחור

6655741580358380893096901052011070רדיוס סיבוב בין מדרכות

72558015863589809535102951112511680רדיוס סיבוב בין קירות

17זווית גישה )מעלות(

21181413111098זווית נטישה )מעלות(
47005500620065007100790088009300אורך ארגז מקסימלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(

42004900550058006300710079008400אורך ארגז מינמלי תא-בודד )חוץ ללא דופן(
4400510054006000680077008300-אורך ארגז מקסימלי תא-שינה )חוץ ללא דופן(

2550רוחב ארגז מרבי )חוץ(*

295/80R22.5 המידות מחושבות עם צמיג במידה *

** ניתן לקבל רוחב של 2,600 מ״מ עבור ארגז קירור

*** המשקלים כוללים מיכל סולר מלא וגלגל חלופי והם 
 בסטייה של 5% -/+ ותלויים במפרט הסופי של הרכב

עבור תא-שינה יש להוסיף 150 ק״ג למשקל העצמי  
  

משקלים )ק"ג(
36904185459048155175567062106570מרחק סרנים

18000משקל כולל  מורשה

7500עומס מורשה סרן קדמי

11500עומס מורשה סרן אחורי

55605670568057305780589559956055משקל עצמי שילדה עם תא-בודד **

1244012330123201227012220121051200511945עומס מותר לפני ארגז )תא-בודד( **

180e28 | 18 ton

אבזור נוסף
מתכת שחור עם פנסי ערפלפגוש קדמי

מפרט סטנדרטי 315/80R22.5מידת צמיגים
315/60R22.5 מפרט מובילית

280 ליטרמיכל דלק

פלסטיק בנפח 30 ליטרמיכל אוריאה



נתונים כלליים

מנועים
TECTOR 5TECTOR 7TECTOR 7TECTOR 7דגם מנוע

4485672867286728נפח מנוע )סמ"ק(

4666מס' בוכנות

104104104104קדח בוכנה )מ"מ(

132132132132מהלך בוכנה )מ"מ(

280 / 2502500 / 2202500 / 1902500 / 2200הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

680/1100-1600800/1250-1900850/1250-21001000/1250-1970מומנט מירבי: סל"ד/ניוטון-מטר

יורו HI SCR   6יורו HI SCR   6יורו HI SCR   6יורו HI SCR   6תקן בקרת מזהמים

91136136136הספק בלם מנוע מירבי )כ"ס(

תיבות הילוכים
6AS700 TO6AS800 TO12AS1210 TOALLISON S3000דגם תיבה

אוטומטיתרובוטיתרובוטיתרובוטיתסוג תיבה

66125מספר הילוכים

ללאיחיד יבש, 395 מ"מיחיד יבש, 395 מ"מיחיד יבש, 362 מ"ממצמד
טקטור 7, כל ההספקים טקטור 5, 190 כ"סמשודך למנוע

ללא גרירה
טקטור 7, 280 כ"ס כולל 

וו-גרירה
טקטור 7, כל ההספקים 

עם ובלי וו-גרירה
16.026.5810.373.49

23.323.608.431.86

32.072.126.491.41

41.401.395.271.00

51.001.004.180.75

60.790.783.40

72.48

82.01

91.55

101.26

111.00

120.81

R15.586.0610.565.03

R28.58



 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 
 06/2022 ט.ל.ח.  בתשלום.  אופציונליים  פרטים/תוספות  לכלול  ועשויים  בלבד  להמחשה  הינם  בתמונות  המופיעים  הדגמים  מוקדמת.  הודעה  ללא  הרכב  של 


