
עידן חדש בהפצה בינעירונית

הפצה
18 טון



מאיט הידרודינמי )ריטארדר( 
מבוסס נוזל קירור

מומנט בלימה של עד 3560 נ"מ.  -
ללא צורך בטיפול שוטף.  -

בלאי מופחת למערכת הבלמים.  -
מעלה משמעותית את מהירות ההובלה   -

הממוצעת בכל תוואי דרך.
יחס הספק/משקל הנמוך ביותר   -

בקטגוריה.

מראות מצלמה:
2 מצלמות צד במסגרת גג המשאית.  -
2 מסכים 15'' הממוקמים במשקופי   -

הדלתות.
שיפור הראות דרך חלונות הצד.  -

טווח ראיה גדול בהשוואה למראות   -
רגילות.

שיפור בצריכת הדלק , כתוצאה   -
מהקטנת ההתנגדות האווירודינמית.

עדשות המצלמה כוללות חימום, לנראות   -
מקסימאלית גם בתנאי חורף קשים.

שיפור הבטיחות בעזרת קווי סימון על   -
גבי המסך, מתריעים על רכב בנתיב 

אליו פונים.
סוף הנגרר/נתמך נשאר במרכז המראה   -

גם בזמן פנייה.

תא נהג דיגיטאלי:
מסך מגע מולטימדיה 10'' מצדו הימני   -

של ההגה.
מסך לוח שעונים בגודל 10'' או 12'', עם   -

אפשרות להתאמה אישית של התצוגה.
הגה רב תכליתי עם לחצני מגע, לנוחות   -

תפעול מקסימאלית.
2 שקעי USB-C. טעינה מהירה עד 3   -

אמפר.
ניתן להוסיף משטח טעינה אלחוטי   -

בתוספת תשלום.

סיוע בלימה אקטיבי דור 5:
המערכת עושה שימוש ברדאר מתקדם    -
ובשילוב עם מצלמה ברזולוציה גבוהה, 

מנתחת את העצמים הנמצאים בסביבה 
של המשאית.

בלימת חירום מלאה של המשאית    -
במקרה של סכנת התנגשות בעצמים 

נייחם או ניידים, במהירות של עד 80 
קמ"ש.

בלימת חירום מלאה של המשאית    -
במקרה של סכנת התנגשות בהולכי רגל, 

במהירות של עד 50 קמ"ש.
המערכת הינה ייחודית בענף ההובלה.   -

המערכת מסייעת לשיפור הבטיחות 
וחיסכון בזמן ועלויות, כתוצאה מנזקים 

של תאונות דרכים.

4X2 18XXL/18XXLNR אקטרוס

 PowerShift 3 תיבת ההילוכים
מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית 

בפעולת המצמד והעברת ההילוכים.
-   8/12  יחסי העברה.

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

ההגה.
-   הילוך מהיר בנסיעה לאחור.

אפשרות לשליטה ידנית.  -
חסכוני בדלק.  -

בלם מנוע עוצמתי 
JAKE brake

בלם מנוע בעל ביצועים גבוהים.  -
380 כ"ס ב- 2,700 סל"ד במנוע 7.7 ל'.  -

456 כ"ס ב- 2,300 סל"ד במנוע 10.7 ל'.  -
בלאי נמוך של הבלמים.  -

בטיחותי יותר.  -
סטנדרט בדגמי יורו 6.  -

  בלמים
דיסקיםקדמי ואחורי

ABS,ASR, ESPבטיחות

בולם מנוע)Jakob(מאיט ראשי

מאיט משני
מאיט המבוסס 
על נוזל קירור 

)אופציה בתשלום( 
3560מומנט נ"מ

יחידמצמד

  סרנים בק"ג
מורשהטכניסוג 

נ7,5007,500  קפיץ פרבולי 2 עלים

אופציה8,0007,500  קפיץ פרבולי 2 עלים

אופציה8,0007,500  מתלי אוויר

אופציה9,0007,500  קפיץ פרבולי 3 עלים

נ11,50011,500  מתלי אווירסרן אחורי

  שונות
90,000טיפולים שנה/ק"מ

PTO + 60,000טיפולים שנה/ק"מ
אופציהרישוי מיוחד 14.99 טון

נאחריות 4 שנים/ 400,000 ק"מ

רוחק 
סרנים

בין 
המדרכות

בין 
קירות

4,00013.3315.90
4,30014.2816.80
4,60015.2317.70
4,90016.1818.60
5,20017.2219.60
5,50018.1720.50
5,80019.1221.40
6,10020.1622.40
6,40021.1123.20
6,70022.0624.20

רדיוס סיבוב במטרים

S classicM compactM classicL classic
1700200020002300אורך
2300230023002300רוחב
1750140017501750גובה

קבינות מידות במ"מ

4X2 18XXL/18XXLNR אקטרוס

סרן קדמי

מינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמי
4,0004,4482,1936,6413,0529,3078,6934,2003,500
4,3004,4432,2356,6783,0579,2658,7354,7003,900
4,6004,4602,2526,7123,0409,2488,7525,2004,400
4,9004,5022,2946,7962,9989,2068,7945,7004,800
5,2004,5132,3126,8252,9879,1888,8126,2005,300
5,5004,5392,3056,8442,9619,1958,8056,7005,800
5,8004,5662,3366,9022,9349,1648,8367,3006,200
6,1004,5902,3326,9222,9109,1688,8327,8006,700
6,4004,6052,3546,9592,8959,1468,8548,3007,100
6,7004,6442,3697,0132,8569,1318,8698,9007,600

אורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמי
 L תא שינה

רוחק סרנים

L קבינה OM936 1827 מנועL מידות במ"מ ומשקלים בק"ג -  דגם מייצג

  מנועים

סל"דנ"מסל"דכ"סנפחמספר בוכנותדגם
1824L2381,000
1827LOM 9367.72721,100 ליטר
1830L62991,200
1832L3201,300
1833L3261,700
1836L3601,800

מומנטהספקמנוע יורו 6
דגם משאית

10.7 ליטר OM 470

2,2001,200

1,100 1,800

מינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמי
4,0004,3312,2746,6053,1698,33111,3954,9004,100
4,3004,3392,2886,6273,1618,33911,3735,3004,500
4,6004,3542,3076,6613,1468,35411,3395,9005,000
4,9004,4592,3276,7863,0418,45911,2146,4005,500
5,2004,4792,3246,8033,0218,47911,1976,9006,000
5,5004,5052,3166,8212,9958,50511,1797,4006,400
5,8004,5272,3086,8352,9738,52711,1657,8006,800
6,1004,5602,3126,8722,9408,56011,1288,4007,300
6,4004,5852,3126,8972,9158,58511,1039,0007,800
6,7004,6242,3276,9512,8768,62411,0499,5008,300

אורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמירוחק סרנים
 M תא נהג בודד

M קבינה OM936 1827 מנועL מידות במ"מ ומשקלים בק"ג -  דגם מייצג

המידות הנ"ל רלוונטיות לארגז יבש בלבד. 
המשקלים כוללים נהג במשקל 75 ק"ג, כלי נהג, גלגל חלופי ומיכלי דלק ואוריאה מלאים.    

המידות הנ"ל רלוונטיות לארגז יבש בלבד. 
המשקלים כוללים נהג במשקל 75 ק"ג, כלי נהג, גלגל חלופי ומיכלי דלק ואוריאה מלאים.



  מפרט תא שינה 
Lclassic  תא שינה

צופרי אויר בגג קבינה
כוכב מרצדס מואר

מתלה אוויר לקבינה
מקרר נשלף מתחת למיטה

  מפרט מובילית 
רוחק סרנים 6,700
Mcompact קבינה

PTO גיר 
חלון בגג קבינה

315/60R22.5 צמיגים
מקרר מקורי

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.

  איבזור שלדה  
נמיכל אוריאה 60 ליטר

נמיכל דלק 290 ליטר
ננעילה למיכל דלק

נתיבת הילוכים עם 8 יחסי העברה
נתושבת לחיבור תת שלדה
נזמזם נסיעה לאחור מקורי

נגלגל רזרבי
315/80R22.5 נצמיג

LED נתאורת יום
ננעילת דיפרנציאל אחורי

 ADRאופציה
אופציהPTO גיר/מנוע/כפול

אופציההכנה לריתום מנוף קדמי
Ringfeder  אופציהוו גרירה

אופציהמיכל דלק  390/500 ליטר
אופציהמאיט משני בסיס נוזל קירור )ריטארדר(

385/65R22.5 אופציהצמיג קדמי
315/60R22.5 אופציהצמיגים קדמיים ואחוריים

אופציהחישוקי ALCOA גימור מט / מבריק
אופציהמערכת לניטור אוויר בצמיגים
אופציהסרן קדמי מחוזק 8 או 9 טון

אופציהסרן קדמי עם מתלי אוויר 8  טון
אופציהסרן אחורי עם הפחתה טבורית

אופציהתיבת הילוכים עם 12 יחסי העברה
אופציהבלם עצירה תכופה )דחסנים(

  איבזור תא נהג פנימי  
נאימובילייזר מקורי

נחלונות חשמליים
נבקרת שיוט

נוילון חלון צד נהג
נהגה מתכוונן

נטכוגרף מקורי 2 נהגים
נמשענות יד למושב נהג ונוסע

ננעילה מרכזית עם שלט
נמחזיק כוסות

נשטיחי גומי
נרמקולים

נהגה עם בקרי שליטה
נמגוון תאי אחסון בתא הנהג

נמחשב דרך
נהתראה על סטיה מנתיב

נמיזוג אוויר מקורי
נערכת כלי נהג

נמולטימדיה בהתקנה מקומית
מושב נהג משודרג )קומפורט( עם שיכוך 

נפניאומטי

נמושב נוסע קבוע
מושב אמצעי עם חגורת בטיחות )לא 

)COMPACT נניתן בתא נהג

נמפתח שלט חכם + הנעה ללא מפתח
אופציהמושב נוסע פנאומטי משודרג )קומפורט(

 )ABA5( סיוע בלימה פעיל
אופציהעצירה מלאה + תנועה חוצה  

אופציההגה עור
אופציהבלם חניה אלקטרוני

מסך לוח שעונים 10'' + מסך 
אופציהמולטימדיה 10''

מסך לוח שעונים 12'' + מסך 
אופציהמולטימדיה 10''

  איבזור תא נהג חיצוני  
נ2 סדי עצירה

מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית 
)COMPACT נ)אין אפשרות בתא נהג

מסיט רוח 
)COMPACT נ)אין אפשרות בתא נהג

נמראות חשמליות מחוממות
נפנסי ערפל

נמראות מחוממות
ננעילה מרכזית עם שלט

נפתח בגג נפתח
אופציהחלון אחורי בגב הקבינה

אופציהתאורה בגב הקבינה
אופציהפנסי LED  אחוריים

אופציהצופרי אויר בגג
Bi Xenon אופציהפנסים ראשיים

אופציהצבע מטלי
אופציהצופרי אוויר בגג )קבינה M קלאסיק בלבד(

אופציההרכנה חשמלית לקבינה

  18XXLNR דגם  
מיועד ללקוחות הדורשים משאית כביש נמוכה

צמיגים בחתך 60/70 בלבד
סרן קדמי כריות אויר 8 טון

רוחק סרנים )מ"מ(: 4900 , 5500 , 5800 , 6700 

4X2 18XXL/18XXLNR אקטרוס

Actros  Sclassic

Actros  Mcompact

Actros  Lclassic

Actros  Mclassic

הנעה ללא מפתח

כפתור התנעה

בלם חניה אלקטרוני
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