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Work with the best.

ראש
גורר כביש

 6x4



    6X4 ראש גורר כביש

בלמים
דיסקקדמי/אחורי

ABS, ASR, ESPבטיחות
3 מצביםמאיט ראשי      ,)Jakobs( בלם מנוע

מאיט המבוסס על נוזל קירור מאיט משני )אופציונלי(
3,560מומנט נ"מ

דיסקה כפולהמצמד
סרן קדמי

7,500משקל טכני )ק"ג(
קפיץ קדמי פרבולי 8 טון )3 עלים(סוג

סרנים אחוריים
x 11,500 2 משקל טכני )ק"ג(

מתלי אוויר עם הפחתה טבוריתסוג
צלחת רתימה

Jost  37Cדגם
מערכת דלק

320 )שמאל( + 320 )ימין(נפח מיכל דלק )ליטר(
60נפח מיכל אוריאה )ליטר(

צמיגים
R22.5 315/80מידות

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.

משקלים )ק"ג(
ACTROS 2642LS CLASSIC ACTROS 2648LS STREAMדגם מייצג

3,5503,550מרחק סרנים )מ"מ(
19,000/7,50019,000/7,500משקל מותר סרן קדמי/סרנים אחוריים
4,300/5,6404,318/5,749משקל עצמי סרן קדמי/סרנים אחוריים

9,94010,061משקל עצמי

מנועים

דגם 
נפחמס' בוכנותדגםמשאית

סל"דנ"מסל"ד כ"ס

26424211,8002,1001,100
12.84491,8002,2001,100 ליטר2645
26484761,8002,3001,100
26525171,6002,6001,100

מנוע יורו 6 OM 471

OM 47315.6 ליטר

מומנטהספק

תיבת ההילוכים PowerShift 3 כסטנדרט
מערכת אלקטרונית השולטת אוטומטית בפעולת 

המצמד והעברת ההילוכים.
12/16 יחסי העברה.  -

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

הפעלה איטואטיבית ע"י ידית בצד ימין של ההגה.  -
אפשרות לשליטה ידנית.  -

תוכניות לבחירה: זחילה, יציאה ממצב שקיעה,   -
חיסכון ונהיגת שטח.

חסכוני בדלק.  -
JAKE break בלם מנוע עוצמתי

536 כ"ס ב- 2,300 סל"ד במנוע 12.8 ל'.  -

637 כ"ס ב- 2,300 סל"ד במנוע 15.6 ל'.  -
בלאי נמוך של הבלמים , בטיחותי יותר.  -

סטנדרט בדגמי יורו 6.  -

מאיט הידרודינמי )ריטארדר( מבוסס מים
מומנט בלימה של עד 3,560 נ"מ.  -

ללא צורך בטיפול שוטף.  -
בלאי מופחת למערכת הבלמים.  -

מעלה משמעותית את מהירות ההובלה הממוצעת   -
בכל תוואי דרך.

המשקל הנמוך ביותר ביחס להספק ולמתחרים.  -
פעולת עבודה שקטה במיוחד.  -

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.

מפרט תאי שינה 

L ClassicSpace  סוג
תא שינה

  L StreamSpace
תא שינה

  L StreamSpace
תא שינה

  L BigSpace
תא שינה

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
רצפה שטוחהרצפה שטוחה170 מ"מ170 מ"מתעלת מנוע 

++++רצפה שטוחה

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

++++שמשה קדמית מוכהה
++++פנסי ערפל 

++++צופרי אוויר בגג הקבינה
++++כוכב מרצדס מואר

++++מתלה אוויר לקבינה
COMFORTCOMFORTCOMFORTCOMFORTמושב נהג פניאומטי

פניאומטיפניאומטיפניאומטיקבועמושב נוסע
++++הגה עם בקרי שליטה

++++מחשב דרך
LUXURY מיטת שינה++++

++++מקרר נשלף מתחת למיטה
++++מגירה מתחת למיטה

נהג ונוסענהג ונוסענהג ונוסענהגוילון לחלון צד
ננעלננעלננעל+תאי אחסון מעל שמשה קדמית

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

++++נעילה מרכזית עם שלט
זכוכיתזכוכית++גג נפתח חשמלי
++++טכוגרף מקורי

++++לוח שעונים קלאסי
++++מערכת מולטימדיה מקומית

++++בקרת שיוט
++++ערכת עזרה ראשונה

++++ערכת כלי נהג
++++זמזם לנסיעה לאחור
++++אימובילייזר מקורי

)ABA2( מערכת סיוע בלימה אקטיבית++++

++++התראה על סטיה מנתיב
++++בלם חניה אלקטרוני

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

אופציהאופציהאופציהאופציה

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

אופציהאופציהאופציהאופציה

סיוע בלימה פעיל )ABA5( עצירה 
מלאה + תנועה חוצה

אופציהאופציהאופציהאופציה

אופציהאופציהאופציהאופציההרכבת קבינה חשמלית
אופציהאופציהאופציהאופציהADR )לא בשילוב מראות מצלמה(

PTOאופציהאופציהאופציהאופציה

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 נייחים 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.

טיפולים
90,000מרווח טיפולים )ק"מ( 

PTO + )60,000מרווח טיפולים )ק"מ


