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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.

  4X2    אטגו 15 טון
 PowerShift 3 תיבת ההילוכים
מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית 

-  6/8 יחסי העברה.
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. בלם מנוע בעל ביצועים גבוהים.- 

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

בטיחותי יותר. - 
סטנדרט בדגמי יורו 6. - 

איבזור שלדה  
V מיכל אוריאה 25-35 ליטר
V מיכל דלק 180 ליטר
V נעילה למיכל דלק
V תיבת הילוכים עם 6 יחסי העברה
V 285/70R19.5 צמיג

אופציה 305/70R19.5 צמיג
אופציה 275/70R22.5 צמיג
אופציה ADR
אופציה PTO
אופציה הכנה למנוף
אופציה וו גרירה כדורי/תפוח
אופציה Rockinger/Ringfeder וו גרירה
אופציה מיכל דלק נוסף 100/200 ליטר
אופציה צבע מטלי
אופציה סרן קדמי מחוזק 5.7 או 6.1 טון
אופציה נעילת דיפרנציאל אחורי
אופציה תיבת הילוכים עם 8 יחסי העברה

בלמים
דיסקים קדמי ואחורי

ABS, ESP בטיחות
בלם מנוע מאיט
)Jakob(

סרנים בק"ג
מורשה טכני סוג  

V 5,300 5,300 קפיץ פרבולי 2 עלים
אופציה 5,100 5,100   מתלי אוויר*
אופציה 5,700 5,700 קפיץ פרבולי 2 עלים
אופציה 6,100 6,100   קפיץ פרבולי 3 עלים
V 10,500 10,500   קפיץ פרבולי 4 עלים

אופציה 10,500 10,500   מתלי אוויר

איבזור תא פנימי  
V 2 סדי עצירה
V בקרת שיוט
V הגה מתכוונן
V טכוגרף מקורי 2 נהגים
V מגוון תאי אחסון בתא הנהג
V מערכת סיוע בלימה אקטיבית
V התראה על סטיה מנתיב
V מיזוג אוויר מקורי
V ערכת כלי נהג
V רדיו דיסק בהתקנה מקומית
V מושב נהג עם שיכוך פניאומטי
V מושב אמצעי עם חגורת בטיחות
V מושב נוסע קבוע

אופציה מושב נוסע פנאומטי
אופציה מקרר בין מושבים במקום מושב אמצעי

  L איבזור תא נהג
V מיטת שינה תחתונה
V מקרר מקורי

אופציה חלונות צד לתא צוות
אופציהספסל אחורי עם 4 חגורות בטיחות  )במקום מיטה(

שונות
50,000 טיפולים שנה/ק"מ
אופציה רישוי מיוחד 16 טון )בשילוב סרן קדמי 6.1 טון(
V אחריות 4 שנים/ 400,000 ק"מ

רדיוס סיבוב במטרים
בין קירות בין המדרכות רוחק סרנים

13.90 11.36 3,560
15.60 13.16 4,160
17.30 14.96 4,760
19 16.77 5,360

20.80 18.66 5,960
21.60 19.52 6,260

איבזור תא נהג חיצוני  
V אימובילייזר מקורי
V חלונות חשמליים
V כניסה לקבינה דרך 2 מדרגות
V מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית
V מסיט רוח מקומי
V מראות חשמליות ומחוממות
V נעילה מרכזית עם שלט
V פתח בגג נפתח

אופציה S ext תא נהג מורחב
אופציה חלון אחורי בגב הקבינה
אופציה פנסי LED קדמיים / אחוריים

* בשילוב סרן אחורי מתלי אוויר בלבד

** דגם קפיצים בלבד

מ "קבינות מידות במ
Lbig Lcab Sext Scab
2250 2250 1830 1650 אורך
2300 2300 2300 2300 רוחב
2000 1600 1600 1600 גובה

מנועים
מומנט הספק מנוע יורו 6

ד "סל מ "נ ד "סל ס "כ מספר בוכנות דגם מנוע נפח
1,000 238

1,200 1,100 2,200 272 6 OM 936 7.7 ליטר
1,200 299

L תא שינה

S תא נהג בודד

סרן קדמי

סרן אחורי

מידות במ"מ וק"ג -  דגם מייצג 1524
 L תא שינה  S תא נהג בודד

אורך ארגזרוחק  משקל העמסה משקל עצמי אורך ארגז משקל העמסה משקל עצמי
סרנים

'מינ 'מקס כולל אחורי קדמי כולל אחורי קדמי 'מינ 'מקס כולל אחורי קדמי כולל אחורי קדמי
3,700 4,700 9,973 8,925 1,858 5,017 1,575 3,442 4,700 5,300 10,078 8,911 1,977 4,912 1,589 3,323 3,560
4,500 5,700 9,917 8,837 1,890 5,073 1,663 3,410 5,500 6,300 10,011 8,828 1,993 4,979 1,672 3,307 4,160
5,500 6,700 9,819 8,754 1,875 5,171 1,746 3,425 6,400 7,200 9,923 8,741 1,992 5,067 1,759 3,308 4,760
6,300 7,600 9,736 8,683 1,863 5,254 1,817 3,437 7,400 8,200 9,788 8,627 1,971 5,202 1,873 3,329 5,360
7,800 8,600 9,694 8,649 1,855 5,296 1,851 3,445 8,700 9,100 9,736 8,602 1,944 5,254 1,898 3,356 **5,960
8,000 8,700 9,688 6,844 1,854 5,302 1,856 3,446 8,900 9,200 9,730 8,598 1,942 5,260 1,902 3,358 **6,060
8,400 9,100 9,632 8,591 1,851 5,358 1,909 3,449 9,200 9,600 9,674 8,573 1,911 5,316 1,927 3,389 **6,260
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