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מנועים

ECE R-24 - 03\ISO 1585 הספקים ומומנטים מרביים ע"פ תקן

מצמד
מצמד חד דיסקי, יבש, הפעלה בדחיפה,

בעל הפעלה הידראולית בסיוע פניאומאטי.
קוטר: 430 מ”מ

תיבות הילוכים
תיבת הילוכים ידנית סינכרונית מדגם ZF Ecomid בעלת 8 הילוכים  •

ZF TRAXON בפיקוד מחשב,  סינכרונית מדגם  רובוטית  הילוכים  תיבת   •
בעלת 12 הילוכים

תיבת הילוכים ידנית סינכרונית מדגם ZF Ecosplit בעלת 16 הילוכים  •
תיבת הילוכים אוטומטית מדגם Allison 3200 בעלת 6 הילוכים וממיר   •

מומנט )בדגמי CF300AD ו- CF340AD בלבד(

שלדה
שלדה כפולה לכל האורך בעלת חלק עליון שטוח לחלוטין.

מבנה של קורות אורך בעלות פרופיל " U" וקורות רוחב
מיכל דלק מאלומיניום 340/430 ליטר )תלוי ברוחק הסרנים(

מיכל Ad-Blue )אוריאה( בנפח 45/75 ליטר )תלוי ברוחק הסרנים(

מתלים
מתלה קדמי - קפיץ עלים פרבולי, בולמי זעזועים טלסקופיים ומוט מייצב
מתלה אחורי - אוויר בעל 4 כריות, בולמי זעזועים טלסקופיים ומוט מייצב

סרן קדמי
 דגם 163N – עומס מרבי טכני מותר 8,000 ק"ג

דגם 165N – סרן מוגבה עומס מרבי טכני מותר 8000 ק"ג
ניתן להזמין: 183N - עומס מירבי טכני 9,000 ק"ג

 סרן אחורי
 דגם SR1347 – ללא הפחתה טבורית, עומס מרבי טכני מותר 13,000 ק"ג

וסרן היגוי נוסף בעל עומס מרבי טכני 7,500 ק"ג
 דגם HR1356 – בעל הפחתה טבורית, עומס מרבי טכני מותר 13,000 ק"ג

וסרן היגוי נוסף בעל עומס מרבי טכני 7,500 ק"ג

מערכות בלימה ובטיחות
מערכת בלמי אוויר כפולה, בלמי דיסק קדמיים ואחוריים בשילוב עם סרן 

HR1356 ובלמי תוף בשילוב עם סרן SR1347
EBS מערכת בקרת בלימה ממוחשבת

בלם חניה - בלם קפיץ המופעל על גלגלי הסרן האחורי והקדמי
)Exhaust Brake( בלם פליטה

VSC – מערכת בקרת יציבות
התנגשות  )התראת   FCW עם  בשילוב  אדפטיבית(  שיוט  )בקרת   -  ACC

מלפנים( ו- AEBS )מערכת מתקדמת לבלימת חירום(
LDWS - מערכת התראה לסטייה מהנתיב

צופר נסיעה לאחור
ניתן להזמין:

ידניות  )בתיבות   ZF Intarder ההילוכים  בתיבת  אינטגרלי  הידראולי  מאט 
500KW ורובוטיות בלבד(  בעל כושר בלימה מקסימלי

של  בלימה  כושר  בעל   MX Engine Brake מנוע  בלם   :MX-11 במנוע 
340KW@2100rpm -240 וKW@1500rpm

של  בלימה  כושר  בעל   MX Engine Brake מנוע  בלם   MX-13 במנוע 
360KW@2100rpm -280 וKW@1500rpm

גלגלים וצמיגים
חישוקי פלדה סגורים, 22.5 אינץ', 10 ברגי חף

צמיגים רדיאליים, ללא אבוב
315/80R22.5 קדמיים ואחוריים

ניתן להזמין מידות נוספות בתאום עם מחלקת הנדסה

מערכת חשמל
24V מתח 
80A אלטרנאטור 

2X140 Ah מצברים 
פנסי הלוגן, בעלי הגנת Lexan למניעת נזק פנסים קדמיים 

דרך, בלימה, איתות, ערפל ונסיעה לאחור פנסים אחוריים 
ניתן להזמין:

2X175 Ah מצברים 
110A אלטרנאטור 

פנסי LED לתאורת יום / לתאורה קדמית
אורות פנייה להגדלת טווח ראייה בעיקול

פנסי ערפל קדמיים

תא נהג
תא נהג בודד, הכולל פגוש קדמי עשוי פלדה מגולוונת.

מושב נהג מפואר ומושב נוסע בודד פניאומטי.
ניתן להזמין:

תא נהג כפול לשינה, תא נהג מוגבה Space Cab, מושב נוסע נוסף, מבחר 
צבעים לתא הנהג.

)PTO( מפרשי כוח
ניתן להזמין:

Engine PTO – מפרש כוח מונע ישירות מהמנוע
Gearbox PTO – מפרש כוח מונע מתיבת ההילוכים

* ניתן להזמין: פריטים בתוספת תשלום >>

>>

CF FAR 26 TON מפרט טכני
שלדת משאית 6X2, משקל כולל 26,000 ק"ג

בתחוםמומנט מרביבסל"דהספק מרבינפח ומאפייניםדגם מנועדגם משאית
FAR CF300ADMX-11 220

10,837 ליטר, יורו 6, 
6 צלינדרים,
טורבו דיזל

900-1400 סל"ד1350 ניוטון1675 סל"ד299 כ"ס / 220 קוו"ט

FAR CF340ADMX-11 250900-1400 סל"ד1500 ניוטון1675 סל"ד341 כ"ס / 251 קוו"ט

FAR CF370AHMX-11 270900-1125 סל"ד1900 ניוטון1600 סל"ד367 כ"ס / 270 קוו"ט

FAR CF410AHMX-11 300900-1125 סל"ד2100 ניוטון1600 סל"ד408 כ"ס / 300 קוו"ט

FAR CF450AHMX-11 330900-1125 סל"ד2300 ניוטון1600 סל"ד449 כ"ס / 330 קוו"ט

FAR CF430DHMX-13 315,6 12,902 ליטר, יורו
6 צלינדרים,
טורבו דיזל

900-1125 סל"ד2300 ניוטון1600 סל"ד428 כ"ס / 315 קוו"ט

FAR CF480DHMX-13 355900-1125 סל"ד2500 ניוטון1600 סל"ד483 כ"ס / 355 קוו"ט
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התמונות בעלון להמחשה בלבד | המידע בעלון תקף למועד הפקתו 
לחברת תעבורה אחזקות בע"מ, חטיבת תשתית, שמורה הזכות 
לשנותו ללא הודעה מוקדמת | טל"ח | עדכון מס' 06/2020 02

VA = 1.37
AC = 0.39
AC = 0.82 )תא שינה( 
CBmin = 0.25
CBmin = 0.52 עם אגזוז עליון
CH = 1.94
HV = 1.04 )עמוס( 1.02/ )לא עמוס(
HA = 1.05 )עמוס( 1.04/ )לא עמוס(

נתוני משקל ומידות
EURO 6 , משקל כולל 26,000 ק״ג

RB = 0.79
SB = 1.82
TB = 2.48

1( בנתונים אלו יכולה להתקבל סטייה של עד 3%  2( המידה המצויינת BLmax היא אורך הארגז המקסימלי ע״פ הוראות הרישום. לקבלת מידות אורך מדויקות עבור יישומים 
מיוחדים, פנה למחלקת הנדסת מכירות.

מידות במטרים

נתוני משקל בק"ג

משקל שלדה ותא נהג כולל
מנוע MX-11 | תיבת הילוכים 16S  ידנית | סרן אחורי HR1356 ומתלה אחורי כריות אוויר | מיכל דלק בקיבולת של 340 ליטר )ריק( | כולל מיכל אוריאה 45 ליטר )ריק( | כולל נהג 75 
ק"ג | כל שאר הציוד המצוין כציוד הכלול ברכב לפי המפרט הבסיסי. הערה: יתכנו שינויים במשקל על-פי מפרטי תא הנהג והרכב. לפרטים יש לפנות למחלקת הנדסת מכירות.

תא שינה או תא שינה מוגבהתא נהג בודד

משקל העמסהמשקל עצמימשקל העמסהמשקל עצמימשקל מותר טכני

רוחק
כוללסרן אחוריסרן קדמיכוללסרן אחוריסרן קדמיכוללסרן אחוריסרן קדמיכוללסרן אחוריסרן קדמיכוללסרן אחוריסרן קדמיסרנים

3.87500190002600045733012758529271598818415------

4.2750019000260004687308777742813159131822647443094783827561590618162

4.4750019000260004719318579042781158151809647763191796727241580918033

4.6750019000260004716321279282784157881807247783219799727221578118003

4.8750019000260004724325679802776157441802047853263804827151573717952

5.05750019000260004639329679352861157041806546973301799828031569918002

5.3750019000260004652330279542848156981804647103307801727901569317983

5.6750019000260004710339281022790156081789847683397816527321560317835

5.9750019000260004730339781272770156031787347893402819127111559817809

6.1750019000260004743340581482757155951785248023410821226981559017788

קוטר סיבוב במטרים
6.1 5.9 5.6 5.3 5.05 4.8 4.6 4.4 4.2 3.8 רוחק סרנים

20.57 20.3 19.52 18.73 18.08 17.43 16.9 16.38 15.6 14.57 בין מדרכות

22.39 21.8 21.01 20.22 19.56 18.9 18.37 17.84 17.37 16.31 בין קירות

תא שינה או תא שינה מוגבה תא נהג בודד

 רוחק
סרנים

AE STDAE MINTLMIN BL MIN AE MAXTL MAXBL MAX 
)2(

AE STDAE MINTL MIN BL MIN AE MAXTL MAXBL MAX 
)2(

3.82.051.548.116.11.778.346.33-------

4.22.41.898.866.852.159.127.112.41.358.325.881.618.586.14

4.42.552.039.27.192.319.487.472.551.498.666.221.768.936.49

4.62.751.869.237.222.139.57.492.751.628.996.551.99.276.83

4.82.92.39.877.862.610.178.162.91.769.336.892.059.627.18

5.052.92.4210.248.232.7310.558.542.91.939.757.312.2310.057.61

5.32.92.510.578.562.9110.988.972.92.0910.167.722.4110.488.04

5.62.852.7911.169.153.1411.519.52.852.3110.688.242.6511.028.58

5.92.83.0311.79.693.33129.992.82.5511.228.782.911.579.13

6.12.83.1412.01103.212.0710.062.82.6911.569.123.0611.939.49

CF FAR 26 TON מפרט טכני
שלדת משאית 6X2, משקל כולל 26,000 ק"ג


