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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

                               

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



מידות )מ"מ(   
A36904185459048155175567062106570מרחק סרנים

B626969447686811487449351982910729אורך כללי שילדה

2540רוחב כללי - תא נהג

2420רוחב צמיגים אחוריים

K28382836283628352834283328322831גובה כללי ללא עומס

D11331313165018532123223522352775שלוחה אחורית

C1352שלוחה קדמית

H265תא נהג לסרן קדמי - תא בודד:

845תא נהג לסרן קדמי - תא שינה:

P232מרווח קרקע אחורי עמוס

10681067106710671066106510641063גובה שילדה ללא עומס

L10811081108410851085108410811083מאחור

רדיוס סיבוב

6595734579608300885096001040010950בין מדרכות

71957950856589059455102101105511605בין קירות

אורך ארגז מירבי:

46005400600063507000760085009100תא בודד

4500520055006000680077008300------תא שינה

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

משקלים )ק"ג(
A36904185459048155175567062106570מרחק סרנים

18000משקל כולל מותר

7500עומס מורשה סרן קדמי

11500עומס מורשה סרן אחורי

תא בודד

35103590360036253650371037453765משקל עצמי סרן קדמי

19101940194019651990204521102150משקל עצמי סרן אחורי

54205530554055905640575558555915משקל עצמי שילדה

1258012470124601241012360122451214512085מעמס מותר על השילדה

מנועים

F4AFE611E דגםF4AFE611K דגם

66מס' בוכנות

104 מ"מ104 מ"מ קדח בוכנה

132 מ"מ132 מ"ממהלך בוכנה

6728 סמ"ק6728 סמ"קנפח

250/2500280/2500הספק מירבי: סל"ד/כ"ס

מומנט מירבי: סל"ד/
850/1250-21001000/1250-2100ניוטון-מטר

יורו 6יורו 6תקן בקרת מזהמים

מכלולים

מתלים

אופציה

קפיצי עלים-פרבוליים
מוטות פיתול מלפנים ומאחור

 ארבעה בולמי זעזועים הידראולים טלסקופיים 
מתלה פניאומאטי אחורי

קורות אורך ורוחב מסומררותשילדה

 קורה 
)עוביXרוחבXגובה(

233X80X7.7231X80X6.7229.5X80X6

852 מ"מ853.4 מ"מ853.4 מ"ממידות: רוחב

4590-657041853690ברוחק סרנים: 

 • הגה הידראולי עם אפשרות לכוונון הטיהמערכת היגוי
• קוטר גלגל הגה: 465 מ"מ

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

 • בלמי דיסק מלפנים ומאחור
ABS • 

ASR מערכת למניעת סבסוב • 
ESP בקרת יציבות אלקטרונית •

 • חד דיסקמצמד
• הפעלה הידראולית 

• קוטר דיסק: 395 מ"מ

סטנדרט 315/80R22.5צמיגים
315/60R22.5  אופציה

 • 24 וולטמערכת חשמל
 • 2 מצברים של 142 א"ש

• אלטרנטור 90 אמפר

280 ליטרמיכל דלק

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

180E25/E28

תיבת הילוכים
רובוטית 
12היל' *

ידנית 9 
היל' *

ידניתרובוטית

ZF12AS12109S75 TD ZF-6AS800ZF-6S800

12+29+16+1מס' הילוכים

10.371:9.481:6.75ראשון

8.431:6.581:3.60שני

6.481:4.681:2.12שלישי

5.271:3.481:1.39רביעי

4.181:2.621:1חמישי

3.401:1.891:0.78שישי

2.481:1.35שביעי

2.011:1שמיני

1.551:0.75תשיעי

1.26עשירי

1.0אחד עשר

0.81שניים עשר

10.561:8.971:6.06אחורי 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

* 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


