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Work with the best.

מערבל
בטון



מנועים

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.

אבזור שלדה 

+מיכל אוריאה 25 ליטר

+מיכל דלק 320 ליטר

+נעילה למיכל דלק

+תיבת הילוכים עם 12 יחסי מסירה

+תושבות לחיבור תת שלדה לערבל

+זמזם נסיעה לאחור מקורי

+גלגל רזרבי

13R 22.5 צמיג+

LED תאורת יום+

+נעילת דיפרנציאל אחורי

+PTO מנוע 

+איבזור תא נהג חיצוני

+אימובילייזר מקורי       

+חלונות חשמליים

+מגן שמש חיצוני לשמשה קדמית

+מראות חשמליות מחוממות

+פנסי ערפל

+שמשה קדמית מוכהית

+הנעה ללא מפתח

+פתח חירום בגג

+צופרי אויר בגג

+מראות מצלמה   

+חלון אחורי בגב הקבינה

אופציהצבע מטלי

איבזור תא נהג פנימי

+2 סדי עצירה

+בקרת שיוט

+וילון לחלון צד נהג

+הגה מתכוונן

+טכוגרף מקורי 2 נהגים

+משענות יד למושב נהג ונוסע

+נעילה מרכזית עם שלט

+מחזיק כוסות

+שטיחי גומי 

+רמקולים

+הגה עם בקרי שליטה

+מגוון תאי אחסון בתא הנהג

+מחשב דרך

+מיזוג אויר מקורי  

+ערכת כלי נהג

+מסך מגע מולטימדיה 10" מקורי

+מושב נהג פניאומטי משודרג )קומפורט(

+דרגש

+מקרר על תעלת מנוע

+בלם חניה אלקטרוני

משקלים )ק"ג(
3240B M CAB 3240B  MCABדגם מייצג

19000/1500019000/15000משקל מותר סרנים קדמיים/אחוריים
32,00032,000משקל מותר כולל 

3520/67143520/6714משקל עצמי סרנים קדמיים/אחוריים
 10,335 10,234משקל עצמי כולל 

15,548/8,117 15,480/8,286 משקל העמסה סרנים קדמיים/אחוריים
 21,76621,665 משקל העמסה כולל  

PowerShift 3 תיבת ההילוכים
מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית 

בפעולת המצמד והעברת ההילוכים.
12 יחסי העברה.  -

העברת הילוכים מהירה במיוחד.  -
הילוך מהיר בנסיעה לאחור.  -

הפעלה אינטואיטיבית ע"י ידית בצד ימין   -
של ההגה.

אפשרות למצב ידני.  -
תוכניות לבחירה: זחילה, יציאה ממצב   -

שקיעה, חיסכון ונהיגת שטח.
חסכוני בדלק.  -

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

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  -

8X4  32XXB מערבל בטון ארוקס

מנוע יורו 6

דגם    מס' בוכנות     נפח   

הספק

סל"דכ"ס

מומנט

סל"דנ"מ
דגם 

משאית

3240B 10.7 ליטר OM 470
12.8 ליטר OM 471

3941,8001,9001,100
4211,8002,1001,100

6

סרנים בק"ג
מורשהטכניסוג

15,00015,000קפיץ פרבולי  2x7.5 טון )3 עלים(סרנים קדמיים

20,00019,000קפיץ פרבולי  2x7.5 טון )2 עלים(סרנים אחוריים

בלמים
דיסקיםקדמי ואחורי

ABS,ASRבטיחות
בלם מנוע )Jakobs(מאיט ראשי

טיפולים ואחריות
60,000טיפולים שנה / )ק"מ(

Vאחריות 2+2 שנים / 200,000 ק"מ

3242B

מידות )בס"מ(
435רוחק סרנים ישראלי

870אורך כללי
2080רדיוס סיבוב בין מדרכות

1831רדיוס סיבוב בין קירות הנעה ללא מפתח

כפתור התנעה

בלם חניה אלקטרוני

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.


