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אטגו
12 טון



  4X2 אטגו 12 טון 

איבזור שלדה  
נמיכל אוריאה 25-35 ליטר

נמיכל דלק 180 ליטר
ננעילה למיכל דלק

G 90-6/6.70-0.73 נתיבת הילוכים
265/70R19.5 נצמיג
275/70R22.5 אופציהצמיג

ADRאופציה
PTOאופציה

אופציההכנה למנוף
אופציהוו גרירה כדורי/תפוח

Rockinger /Ringfeder אופציהוו גרירה
אופציהמיכל דלק נוסף 100/200 ליטר

אופציהצבע מטלי
אופציהנעילת דיפרנציאל אחורי

G 140-8/9.30-0.79 אופציהתיבת הילוכים

 PowerShift 3 תיבת ההילוכים
מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית 

בפעולת המצמד והעברת ההילוכים.
-  6/8 יחסי העברה.

העברת הילוכים מהירה במיוחד.  -
הפעלה נוחה בעזרת ידית בצד ימין   -

של ההגה.
-  הילוך מהיר בנסיעה לאחור

אפשרות לשליטה ידנית.  -
חסכוני בדלק.  -

JAKE brake עוצמתי  מנוע  בלם 
בלם מנוע בעל ביצועים גבוהים.  -

230 כ"ס ב- 2,700 סל"ד במנוע 5.1 ל'.  -

380 כ"ס ב- 2,700 סל"ד במנוע 7.7 ל'.  -
בלאי נמוך של הבלמים.  -

בטיחותי יותר.  -
סטנדרט בדגמי יורו 6.  -

בלמים
דיסקיםקדמי ואחורי

ABS, ESPבטיחות
בלם מנועמאיט

)Jakob(

סרנים בק"ג
מורשהטכניסוג 

5,1004,900  קפיץ פרבולי 2 עלים
4,9004,900  מתלי אוויר*

8,1008,100  קפיץ פרבולי 3 עלים
8,1008,100  מתלי אוויר

איבזור תא פנימי  
נ2 סדי עצירה
נבקרת שיוט

נהגה מתכוונן
נטכוגרף מקורי 2 נהגים

נמגוון תאי אחסון בתא הנהג
נמערכת סיוע בלימה אקטיבית/מובילאיי

נהתראה על סטיה מנתיב
נמיזוג אוויר מקורי

נערכת כלי נהג
נרדיו דיסק בהתקנה מקומית

נמושב נהג עם שיכוך פניאומטי
נמושב אמצעי עם חגורת בטיחות

נמושב נוסע קבוע
אופציהמושב נוסע פנאומטי

אופציהמקרר בין מושבים במקום מושב אמצעי

  L איבזור תא נהג
נמיטת שינה תחתונה

נמקרר מקורי
אופציהחלונות צד לתא צוות

ספסל אחורי עם 4 חגורות בטיחות 
אופציה)במקום מיטה(

שונות
50,000טיפולים שנה/ק"מ

אופציהרישוי מיוחד 10.5 טון
נאחריות 4 שנים/ 400,000 ק"מ

בין קירותבין המדרכותרוחק סרנים
3,56011.3613.9
4,16013.1615.6
4,76014.9617.3
5,36016.7719
5,96018.6620.8
6,26019.5221.6

רדיוס סיבוב במטרים

איבזור תא נהג חיצוני  
נאימובילייזר מקורי

נחלונות חשמליים
נכניסה לקבינה דרך 2 מדרגות

נמגן שמש חיצוני לשמשה קדמית
נמסיט רוח מקומי

נמראות חשמליות ומחוממות
ננעילה מרכזית עם שלט

נפתח בגג נפתח
S ext אופציהתא נהג מורחב

אופציהחלון אחורי בגב הקבינה
אופציהפנסי LED קדמיים / אחוריים

ScabSextLcabLbig
1650183022502250אורך
2300230023002300רוחב
1600160016002000גובה

קבינות מידות במ"מ

מנועים

סל"דנ"מסל"דכ"סנפחמספר בוכנותדגם
1218177750
1221OM 93445.1211850 ליטר
1223231900
12242381,000
1227OM 93667.72721,100 ליטר
12302991,200

מומנטהספקמנוע יורו 6 דגם
 משאית

* בשילוב סרן אחורי מתלי אוויר בלבד

המפרט והתמונות המופיעים בעלון הם בסיסיים. מפרט מחייב 
יופיע בהזמנת הלקוח.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפרטים ללא  הודעה 
מוקדמת ובכל עת. ט.ל.ח.

** ערכי המשקל המופיעים בעלון זה מתייחסים למפרט הבסיסי 
של היצרן בלבד ויכולים להשתנות בהתאם למפרט בפועל.

L תא שינה

S תא נהג בודד

** דגם קפיצים בלבד

מינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמימינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמי
3,5603,1341,5164,6501,7666,5847,3405,3004,7003,2461,4994,7451,6546,6017,1554,7003,700
4,1603,1151,6034,7181,7856,4977,2726,3005,5003,2131,6074,8201,6876,4937,0805,7004,500
4,7603,1151,6904,8051,7856,4107,1857,2006,4003,2261,6914,9171,6746,4096,9836,7005,500
5,3603,1361,7704,9061,7646,3307,0848,2007,4003,2401,7645,0041,6606,3366,8967,6006,300

**5,9603,1321,8124,9441,7696,2887,0479,1008,3003,2271,8525,0791,6736,2486,8218,6007,200
**6,2603,1271,8544,9811,7736,2467,0099,6008,7003,2181,9115,1291,6826,1896,7719,1007,700

רוחק 
אורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמיאורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמיסרנים

 L תא שינה  S תא נהג בודד
מידות במ"מ וק"ג -  דגם מייצג 1221

סרן קדמי

סרן אחורי

1,200 2,200


