
* המשקל כולל תא נהג, כלי נהג, גלגל רזרבי ומיכל דלק מלא. גובה הרכב יכול להשתנות 
בהתאם למטען המועמס. ** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם 

בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב ייתכנו שינויים.

ינואר 2019

מרצדס ספרינטר 316 
 אמבולנס קצר נמוך

מנוע

2,143נפח )סמ"ק( 

360/1,400-2,400מומנט )נ"מ/סל"ד( 

163הספק )כ"ס( 

תיבת הילוכים וצמיגים

7G-TRONIC PLUSאוטומטית

235/65R16Cמידות צמיגים

בלמים ויציבות

ABS+ASR+ESP+BAS+EBDמערכות בלימה ויציבות

חשמל ומיכל דלק

12V/92AH AGMמצבר

14V/180Aאלטרנטור

71מיכל דלק )ליטר(

מידות )מ״מ(

3,665מרחק סרנים

12.4קוטר סיבוב )מטר(

1,021שלוחה קדמית

1,246שלוחה אחורית

5,932אורך כללי

2,020רוחב כללי

1,719גובה פנימי

2,331גובה כללי

1,519גובה מפתח דלת הזזה

1,260רוחב מפתח דלת הזזה

משקל )ק״ג(

3,500כולל

1,650קדמי מרבי

2,250אחורי מרבי

השרטוט להמחשה בלבד



קבוצת כלמוביל רחוב עמל 20, פארק אפק ראש העין, מיקוד 48092, טלפון: 4554*

מפרט האבזור

הזמנה מס׳:  

תאריך: 

חתימת הלקוח: 

חתימת הנציג: 

אישור זה סופי ואינו ניתן לשינוי 

תא נוסעים

הנעה ללא מפתח	 
מסגרת גריל בצבע הרכב	 
מושב נהג הידראולי ארגונומי 	 
תמיכת גב תחתון למושב נהג 	 
כרית אוויר לנוסע הקדמי	 
 מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך 	 

מגע "7  
 	)Type c( USB שקעי טעינה
מתקני כוסות בחלקו העליון של לוח 	 

המחוונים 
גלגל הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע	 
גלגל הגה מתכוונן בשני ממדים	 
פעולת בלימה HOLD - עמידה במצב נייח 	 

בלחיצה קצרה על הבלם

מחוץ לתא נוסעים

מראות מתכווננות חשמלית	 
מתלה נוחות לחווית נסיעה אופטימלית	 
סייען זינוק בעליה 	 
 	TEMPMATIC מערכת מיזוג אוויר
מסנן דלק עם מפריד מים	 

מערכות בטיחות

מערכת עזר ברוחות צד	 
מערכת הדלקת אורות אוטומטית 	 
פנסי בלימה אדפטיביים	 



* המשקל כולל תא נהג, כלי נהג, גלגל רזרבי ומיכל דלק מלא. גובה הרכב יכול להשתנות 
בהתאם למטען המועמס. ** סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם 

בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב ייתכנו שינויים.

ינואר 2019

מרצדס ספרינטר 319 
 אמבולנס קצר גבוה

מנוע

2,987נפח )סמ"ק( 

440/1,600-2,600מומנט )נ"מ/סל"ד( 

190הספק )כ"ס( 

תיבת הילוכים וצמיגים

7G-TRONIC PLUSאוטומטית

235/65R16Cמידות צמיגים

בלמים ויציבות

ABS+ASR+ESP+BAS+EBDמערכות בלימה ויציבות

סטנדרטמערכת בלימה אקטיבית

חשמל ומיכל דלק

12V/92AH AGMמצבר

14V/220Aאלטרנטור

71מיכל דלק )ליטר(

מידות )מ״מ(

3,665מרחק סרנים

12.4קוטר סיבוב )מטר(

1,021שלוחה קדמית

1,246שלוחה אחורית

5,932אורך כללי

2,020רוחב כללי

2,009גובה פנימי

2,650גובה כללי

1,818גובה מפתח דלת הזזה

1,260רוחב מפתח דלת הזזה

משקל )ק״ג(

3,500כולל

1,650קדמי מרבי

2,250אחורי מרבי

השרטוט להמחשה בלבד



קבוצת כלמוביל רחוב עמל 20, פארק אפק ראש העין, מיקוד 48092, טלפון: 4554*

מפרט האבזור

הזמנה מס׳:  

תאריך: 

חתימת הלקוח: 

חתימת הנציג: 

אישור זה סופי ואינו ניתן לשינוי 

תא נוסעים

הנעה ללא מפתח- 
מסגרת גריל בצבע הרכב- 
מושב נהג הידראולי ארגונומי - 
תמיכת גב תחתון למושב נהג - 
מושב נוסע הידראולי ארגונומי - 
תמיכת גב תחתון למושב הנוסע - 
כרית אוויר לנוסע הקדמי- 
 מערכת מולטימדיה MBUX עם מסך - 

מגע "7  
לוח מחוונים צבעוני "5.5- 
תא אחסון לטלפונים חכמים עם טעינה - 

אלחוטית
 -)Type c( USB שקעי טעינה
מתקני כוסות בחלקו העליון של לוח - 

המחוונים 
גלגל הגה רב-תפקודי עם משטחי מגע- 
גלגל הגה מתכוונן בשני ממדים- 
פעולת בלימה HOLD - עמידה במצב נייח - 

בלחיצה קצרה על הבלם 

מערכות בטיחות

מערכת בלימה אקטיבית - 
מערכת עזר אקטיבית לשמירה על נתיב- 
בקרת שיוט - 
מערכת לזיהוי עייפות הנהג- 
מערכת עזר ברוחות צד- 
 -WET WIPER מערכת מגבים
חיישן גשם- 
מערכת עזר לאורות הגבוהים- 
מערכת הדלקת אורות אוטומטית - 
פנסי ערפל עם תאורת פנייה- 
פנסי בלימה אדפטיביים- 
מערכת סיוע לניתור שטחים מתים- 

מחוץ לתא נוסעים

מראות מתקפלות ומתכווננות חשמלית- 
מתלה נוחות לחווית נסיעה אופטימלית- 
סייען זינוק בעליה- 
 -TEMPMATIC מערכת מיזוג אוויר
מסנן דלק עם מפריד מים- 
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