
עידן חדש בהפצה בינעירונית

הפצה
26 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.  -

פעולת עבודה שקטה במיוחד.  -

6X2 26T אקטרוס
 PowerShift 3 תיבת ההילוכים

מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית 
בפעולת המצמד והעברת ההילוכים.

-  12 יחסי העברה.
העברת הילוכים מהירה במיוחד.  -

-   הילוך מהיר בנסיעה לאחור.
הפעלה נוחה בעזרת ידית בצד ימין   -

של ההגה.
חסכוני בדלק.  -

JAKE brake בלם מנוע עוצמתי
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'.  -
536 כ"ס ב- 2,300 סל"ד במנוע 12.8 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

סרן מניע בודד, יחיד.  מצמד

  מנועים

סל"דנ"מסל"דכ"סנפחמספר בוכנותדגם
2532LOM 9367.73202,2001,3001,200 ליטר
2533L3261,700
2536L3601,800
2540L63941,900
2543L4281,8002,1001,100
2542L4212,100
2545LOM 47112.84492,200 ליטר
2548L4762,300

מומנטהספקמנוע יורו 6
דגם משאית

6X2 26T אקטרוס

OM 47010.7 ליטר

  סרנים בק"ג
מורשהטכניסוג 

 
נ8,000קפיץ פרבולי 2 עלים

 
אופציה9,000קפיץ פרבולי 3 עלים

נסרן אמצעי
נסרן אחורי

7,500סרן קדמי

בין מינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמי
מדרכות

בין קירות

4,3004,9263,4438,3692,57415,55717,6316,8006,50016.6819.10
4,6004,9303,4818,4112,57015,51917,5897,3007,00017.6320.00
4,9004,9573,5628,5192,54315,43817,4817,9007,50018.5720.90
5,2004,9503,5988,5482,55015,40217,4528,4008,00019.4321.70
5,5004,9663,6008,5662,53415,40017,4349,0008,60020.1622.60
5,8004,9663,6488,6142,53415,35217,3869,4009,10021.3223.50
*6,1004,9823,6518,6332,51815,34917,3679,7009,60022.2724.40

 **4,150
5,0493,3428,3912,45115,65817,6097,0006,80017.7020.20דחסן

רוחק 
סרנים

אורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמי
 M  תא נהג

 OM470 2536 מנועL מידות במ"מ ומשקלים בק"ג - דגם מייצג  

רדיוס סיבוב

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

.DNA רוחק סרנים 6,100 אינו קיים בדגם *
.VLA רוחק סרנים 4,150 קיים רק בדגם **

בין מינ'מקס'כוללאחוריקדמיכוללאחוריקדמי
מדרכות

בין קירות

4,3005,1843,4738,6572,31615,52717,3436,3006,00016.6819.10
4,6005,1903,5098,6992,31015,49117,3016,8006,50017.6320.00
4,9005,2183,5888,8062,28215,41217,1947,4007,10018.5720.90
5,2005,2123,6238,8352,28815,37717,1657,9007,60019.4321.70
5,5005,2303,6238,8532,27015,37717,1478,5008,10020.1622.60
5,8005,2313,6718,9022,26915,32917,0989,0008,60021.3223.50

          *6,1005,2483,6738,9212,25215,32717,0979,4009,10022.2724.40

רוחק 
סרנים

אורך ארגזמשקל העמסהמשקל עצמי
 L CLASSIC  תא נהג

 OM471 2542 מנועL מידות במ"מ ומשקלים בק"ג - דגם מייצג  

רדיוס סיבוב

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

.DNA רוחק סרנים 6,100 אינו קיים בדגם *

מתרומםמהוגהמניעצמיגיםמתרומםמהוגהמניעצמיגים

 6X2
ENA25XXL4+--2-אופציונלי+

משאית עם 
עומסים 
רגילים, 

סרן אחורי 
מהוגה 

עבור תמרון 
משופר.

 6X2
DNA26XXL4+--4--+

משאית עם 
עומסים 

גבוהי בסרן 
אחורי 

 6X2/4
VLA25XXL2-+-4+-דחסן

  סידור סרנים אחוריים אופציונלי 

סוג סרן
קוד 
דגם

סרן אחוריסרן אמצעי
אפליקציות

19,000 מתלי אוויר

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.



S classicM compactM classicL classicתעלה  L streamללא תעלה L streamL BIG
1,7002,0002000,2,3002,3002,3002,300אורך
2,3002,3002,3002,3002,3002,5002,500רוחב
1,7501,4001750,1,7502,1002,1002,100גובה

קבינות מידות במ"מ

Actros  Sclassic

Actros   Lclassic

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.

6X2 26T אקטרוס

Actros   Mcompact

מפרט תאי שינה 

M ClassicSpace דגם
תא נהג בודד

  L ClassicSpace
תא שינה

L StreamSpace
תא שינה

L StreamSpace
תא שינה

L BigSpace
תא שינה

x 2,300 x 2,0001,750 x 2,300 x 2,3002,100 x 2,300 x 2,3002,100 x 2,500 x 2,3002,100 x 2,500 x 2,300 1,750אורך x רוחב x  גובה תא הנהג
אופציה*אופציה*אופציה*170 מ"מ170 מ"מתעלת מנוע 

+++++מראות חשמליות מחוממות
+++++מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית

+++++שמשה קדמית מוכהה
+++++פנסי ערפל

LED תאורת יום+++++
++++-צופרי אוויר

++++-כוכב מרצדס מואר
++++-מתלה אוויר לקבינה

+++++מסיט רוח
חשמלי חשמלי חשמלי חשמלימכניגג נפתח

COMFORTCOMFORTCOMFORT++מושב נהג פניאומטי
פניאומטיפניאומטיפניאומטיקבוע בודדקבוע כפולמושב נוסע

+++++הגה עם בקרי שליטה
+++++מחשב דרך

LUXURY מיטת שינה-++++
++++-מקרר נשלף מתחת למיטה

++++-מגירה מתחת למיטה
++++-וילון לאורך המיטה

נהג ונוסענהג ונוסענהג ונוסענהגנהג וילון לחלון 
ננעלננעלננעל++תאי אחסון מעל שמשה קדמית

+++++חלונות חשמליים
+++++מיזוג אויר מקורי

+++++נעילה מרכזית עם שלט
+++++טכוגרף מקורי
+++++מחזיק כוסות

22222מפתח שלט + הנעה ללא מפתח
+ 2 טוויטרים+ 2 טוויטרים+ 2 טוויטרים++רמקולים

+++++מערכת מולטימדיה מקומית
+++++בקרת שיוט

+++++זמזם נסיעה לאחור מקורי
(lane) מערכת שמירת נתיב+++++

ABA2 מערכת סיוע בלימה אקטיבית+++++
+++++בלם חניה אלקטרוני

מסך לוח שעונים 10'' + מסך 
מולטימדיה 10''

אופציהאופציהאופציהאופציהאופציה

מסך לוח שעונים 12'' + מסך 
מולטימדיה 10''

אופציהאופציהאופציהאופציהאופציה

סיוע בלימה פעיל (ABA5) עצירה 
מלאה + תנועה חוצה

אופציהאופציהאופציהאופציהאופציה

אופציהאופציהאופציהאופציהאופציההרכבת קבינה חשמלית
אופציהאופציהאופציהאופציהאופציהADR )לא בשילוב מראות מצלמה(

PTOאופציהאופציהאופציהאופציהאופציה

מערכת דלק
מסילה משותפתסוג

390-500 )משמאל(נפח מיכל דלק )ליטר(
)+(נעילה למיכל דלק

60-75נפח מיכל אוריאה )ליטר(

טיפולים
90,000מרווח טיפולים )ק"מ(

PTO + )60,000מרווח טיפולים )ק"מ
400,000אחריות 4 שנים )ק"מ( 

צמיגים
R22.5 315/80מידות

הנעה ללא מפתח

כפתור התנעה

בלם חניה אלקטרוני
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