‹flinize gelir.

Axor Çekici.

Çok çekici
Bir filonuz var ve kârl›l›¤›n›z› art›rmak istiyorsunuz. Yak›t
giderleriniz, araçlar›n›z›n çekifl gücü, servis giderleri ve sürücülerin
verimlili¤i sizin için çok önemli. Art›k öyle bir araç istiyorsunuz
ki, yüksek çekifl gücü olsun, minimum yak›tla maksimum
performans sa¤las›n. Uzun ömürlü ve dayan›kl› olsun, ileri
teknoloji güvenlik özellikleri sunsun, sürücünün motivasyon ve
verimlili¤ini art›rs›n. Üstelik, pazarda size rekabet avantaj›
sa¤las›n ve filonuzun kârl›l›k oran›n› yükseltsin. O zaman size
filonuzun verimlili¤ini art›racak, filonuzun tüm yükünü üstüne
alacak bir araç teklif ediyoruz; Axor Çekici.

Filonuzun temel dire¤i!
Baz› sektörlerde rekabet belirleyici faktördür. Rekabet flartlar›na
uymaz, geliflmeleri takip etmez ve flirketinizi yenilemezseniz,
bir süre sonra rakiplerinizin gerisinde kal›rs›n›z. Uluslararas› ve
flehirleraras› nakliye sektörü de rekabetin yo¤un yafland›¤›,
geliflmelere ve yeniliklere ayak uydurulmas› gereken bir sektördür.
Bu yüzden, flirketler yo¤un rekabet ortam›nda daha baflar›l› olmak
için üstünlüklerini ve kârl›l›klar›n› art›rmak zorundad›rlar.
Gücünüze güç katacak Axor Çekici, filolar›n kazanc›n› art›ran,
rakiplerine karfl› üstünlük kurmas›n› ve her zaman bir ad›m
önde olmas›n› sa¤layan mükemmel bir araçt›r.

Axor Çekici, ergonomisi ve kabin konforuyla güvenli bir sürüfl
sa¤larken, ekonomik yak›t tüketimi ve düflük servis giderleriyle
kârl›l›¤›n›z› art›r›r. Axor Çekici ile filonuz büyüdükçe büyür.
Axor Çekici, Aksaray'daki kamyon fabrikas›nda* zorlu güvenlik
flartlar›n› karfl›layan ileri Mercedes-Benz teknolojisiyle üretilir.
Türkiye'deki sat›fl›n›n yan› s›ra Avrupa ülkelerine de ihraç edilir.

* Mercedes-Benz Türk A.fi.'nin Aksaray'daki kamyon fabrikas›, 1994 y›l›nda Türk Otomotiv ana sanayiinde
ISO 9002 kalite belgesini alan ilk üretim tesisidir. 2003'te ISO 16949 otomotiv standard›n› da alarak
mevcut sistemini bir ad›m ileriye götürmeyi baflarm›flt›r. DaimlerChrysler'in Almanya Wörth'teki kamyon
fabrikas›yla ayn› teknoloji ve standartlarda, eflit kalitede üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray
fabrikas›, 2001'de Orta ve Do¤u Avrupa ülkelerine, 2003'te ise Bat› Avrupa ülkelerine ihracata bafllam›flt›r.
Mercedes-Benz Türk'ün yan sanayicileri ise, ürünlerin ve ürün kalitesinin eflitlenmesi ile DaimlerChrysler'in
Almanya'daki kamyon fabrikas›na parça verme olana¤›na kavuflmufltur.

Uyumlu birliktelik
Axor Çekici, farkl› motor, kabin, aks ve flanz›man seçenekleriyle
iflinize tam uyum sa¤lar. Mükemmel kabin konforu ve ergonomisi,
daha güvenli ve ekonomik sürüfle olanak verir. Axor Çekici ile
her ifliniz yolunda gider.

Dikkat çekici!
Tasar›m› ile de...
Çok ergonomik bir tasar›ma sahip olan Axor Çekici d›fl kabin
tasar›m›yla her türlü kötü hava koflullar›n›n yaratt›¤› sorunlar›
aflarken, sürücüsüne büyük bir güven verir. Üstelik,
dayan›kl›l›¤›yla filonuzun yat›r›m›n› da korur.

Axor Çekici'nin fleffaf caml› halojen farlar›, yolu
mükemmel ayd›nlat›r. Farlar önden kolayca aç›larak
ampulleri de¤ifltirilebilir.
Axor Çekici'nin rüzgar kanallar›, ya¤›fll› havalarda
kap›lar› ve kap› kollar›n› temiz tutar.
Ön sütundaki Spoiler'ler, ya¤›fll› havalarda cam ve
aynalar› temiz tutarak daha iyi bir görüfl kazand›r›r,
en kötü hava ve yol flartlar›nda dahi sürüfl güvenli¤i
azalmaz.
Axor Çekici'nin sa¤ ve sol camlar›yla aynalar›
elektriklidir. Sürücü, kabin içinden, kap›lara yerlefltirilmifl
kumanda dü¤meleriyle aynalar› istedi¤i gibi
ayarlayabilir. Aynalar›n ›s›tmal› oluflu, bu¤ulanma ve
buzlanma sorununu ortadan kald›r›r. Sürücü taraf›ndaki
aynaya ilave edilen genifl aç›l› ayna sayesinde kör aç›
neredeyse ortadan kalkar.
Araçla ayn› renge boyal› tamponlar, hafif malzemeden
üç parçal› olarak üretilir. Böylece, sadece gerekli parça
yenisiyle de¤ifltirilir. Bu, arac›n serviste kalma süresini
ve yedek parça maliyetini azalt›r, olas› ufak tefek
hasarlar, en az masrafla atlat›l›r.

Motivasyon arac›!
Sürücülerinin motivasyonunu yüksek tutan filolar,
kârl›l›klar›n› art›racak bir rekabet avantaj›na daha
sahip olurlar.
Yap›lan bir araflt›rma, çal›flanlar›n motivasyonunun
performanslar›n› çok olumlu etkiledi¤ini ve firmalar›na
ba¤l›l›klar›n› sa¤layan anahtar oldu¤unu gösteriyor.
Araflt›rma, çal›flanlar›n ifl tatmininin yüksek oldu¤u
flirketlerde daha yüksek müflteri memnuniyeti, daha
yüksek verimlilik ve daha yüksek kâr elde edildi¤ini
ortaya koyuyor.*
Firmalar›n›n kendilerine ilgi gösterdi¤ini, yat›r›m
yapt›¤›n›, destek oldu¤unu gören, iflinde uzman
oldu¤unu farkeden sürücülerin motivasyonu yükseliyor,
ifllerini ve araçlar›n› seviyor ve sahipleniyorlar.
* HAGEMAN, Gisela, Motivasyon El Kitab›, Rota Yay›nlar›, ‹stanbul, 1997.

Axor Çekici, flehirleraras› ve uluslararas› güzergahlarda
yük tafl›yan sürücülerinin iflini, teknolojiye, ergonomiye,
konfora ve tasar›ma dayanan özellikleriyle kolaylaflt›r›yor.
Axor Çekici, ön panelden kap› içlerine, koltuklara, tavan
lambalar›na kadar sürücülere daha yüksek konfor ve
ergonomi sa¤layarak, sürüfl performans›n› art›r›yor ve
filolara güç veriyor.
Sürücünün zaman› verimli kullanmas›n› sa¤layan,
temizlikle, bak›mla, servisle, yorgunlukla yolda kaybolan
zaman› geri kazand›ran Axor Çekici, sürücüye profesyonel
bir bak›fl aç›s›, filo sahibine yüksek rekabet gücü ve ikinci
el de¤eri kazand›r›yor.

Axor Çekici'nin konfor tipi süspansiyonlu kabini*
sürücüye sars›nt›s›z, rahat ve sakin bir sürüfl
sa¤lar.
Axor Çekici'de hava süspansiyonlu koltuklar›n
yüksekli¤i sürücüye göre en uygun pozisyona
kolayl›kla ayarlanabilir. Direksiyonda ise hem
derinlik hem de yükseklik ayar› yap›labilir.
Böylece Axor Çekici, uzun yolda dahi sürücüsünü
sarsmaz, yormaz ve daha iyi yol hakimiyeti sa¤lar.
Sürekli dinç kalan sürücüler sayesinde yükler
güvenli ve çabuk bir flekilde yerlerine ulafl›r.
Axor Çekici'nin gösterge tablosundaki menü,
arac›n donan›m› ve teknik durumu hakk›nda
bilgi verir. Olas› bir ar›za halinde bu menüden
bilgi alan sürücüler, duruma hemen müdahale
edebilir. Erken teflhis edilen ar›za, daha büyük
sorunlara yol açmadan saptan›p giderilir. Sürücü
de filo sahibi de sorunlar› bafltan önlemifl olur.
Ön gö¤üse eklenen bas›nçl› hava ç›k›fl›, araç içini
bas›nçl› havayla temizlemek isteyen sürücülere
kolayl›k ve h›z kazand›r›r. Sürücü fazla
u¤raflmadan sa¤l›kl› bir çal›flma ortam›na
kavuflur.
Axor Çekici'nin kap›lar› genifl aç›l›r. Alçak
basamaklar› kaymaz. Kap› yan›ndaki çift tarafl›
tutamaklar sürücünün araca t›rmanmas›n› ve
araçtan inmesini kolaylaflt›r›r.
Sa¤ ve sol yanlara konan tutamaklar, alçalt›lm›fl
basamaklar ve rahatça aç›lan kap›lar sürücülerin
inifl-biniflini kolaylaflt›r›r.
* 1835 LS'te opsiyoneldir.

Kullan›m alan› genifltir. ‹lave gözler ve ceplerle
kabin içi her zaman düzenlidir. Kap› içindeki cep
1,5 litrelik bir su fliflesini alabilir. El freni, radyo
ve takograf›n kullan›m› çok kolayd›r. Sürücü,
dikkati da¤›lmadan kabin içinde istedi¤i her yere
ulaflabilir. Yatak alt›na yerlefltirilen çekmeceye
iste¤e ba¤l› olarak buzdolab› konulabilir.
Sürücüye dönük aç›l› ön konsol, ergonomik
yap›s›yla kullan›m kolayl›¤› sa¤lar. Küresel hava
ç›k›fl kanallar›, kabin içindeki hava
sirkülasyonunu art›r›r ve yan camlardaki
bu¤ulanmay› önler. Kabin içindeki hava h›zla
tazelenir, aynalar daha net görülür. Ön konsoldaki
el freni sayesinde sürücü, kabin içinde daha rahat
hareket eder.
Axor Çekici'nin alçalt›lm›fl motor tüneli, kabin
içinde daha fazla hareket alan› sa¤lar.
Kabin içi ayd›nlatma lambalar› yüksek, düflük
ve ambiyans olmak üzere farkl› üç tipte ›fl›k verir.
Sürücü ihtiyac›na göre istedi¤i miktarda ›fl›¤a
kavuflur.
‹ç kabinde 24 ve 12 volt gücünde elektrik
ba¤lant›s› vard›r. Sürücü istedi¤inde su ›s›t›c›s›,
cep telefonu, flarj cihaz› gibi cihazlar› kabin içinde
kullanabilir.
Axor Çekici'nin genifl yataklar›, geceleme veya
molalarda sürücülerin en iyi flekilde dinlenmesini
sa¤lar. Axor Çekici sürücüleri uzun yollarda da
k›sa mesafe performans›n› gösterir.

Kârl› yat›r›m!
Dayan›kl› ve uzun ömürlü Axor Çekici, uzun servis bak›m aral›¤›,
düflük yak›t sarfiyat›, onar›m kolayl›klar› ve sürücünün
performans›n› art›ran konforuyla filolar›n iflletme
maliyetlerini düflürür.
Axor Çekici, performans ve düflük yak›t tüketimini bir araya
getirirken, güçlü çekifli sayesinde rampalar› kolayca aflar. Verimli
ve birbiriyle %100 uyumlu çal›flan orijinal Mercedes-Benz aktarma
organlar›yla daha az yak›t tüketir. Gücünü yüksek fren bas›nc›ndan
alan etkili ve kuvvetli frenleri, fren gücü da¤›l›m›n› iyilefltiren
ALB sistemi, tekerleklerin bloke olmas›n› önleyen ABS ve patinaj›
önleyen ASR sistemleri sayesinde, sürüfl güvenli¤ini en üst
düzeye ç›kar›r.
Axor Çekici, de¤iflime uyum sa¤layan esnek yap›s›, sürücülerin
motivasyonunu art›ran konforu, iflletme giderlerini düflüren
ekonomik özellikleri, yüksek ikinci el de¤eri, Mercedes-Benz
prestiji ve güvenilirli¤iyle filolar›n vazgeçilmez arac›d›r.
Axor Çekici'de OM 457 LA Euro III 354-401 BG ak›ll› motor
bulunur.

Bak›m› kolay olan ön ve arka disk frenlerin etkisiyle,
Axor Çekici'de fren mesafesi daha da k›sal›r.
‹ki körüklü arka aks yol tutuflunu art›r›r, yalpalamay› azalt›r.

Silindir bafl›na 3 supapl› motor, yak›t sarfiyat›n› ve emisyon
de¤erlerini iyilefltirir.
Motor kay›fl›n›n gerginli¤i otomatik ayarl›d›r.
EDC sistemi, motora en iyi verimi en az yak›t sarfiyat›yla
sa¤layacak flekilde kumanda eder.
Axor Çekici'de G 211-16 EPS ve G 240-16 manuel
Mercedes-Benz flanz›manlar kullan›lmaktad›r.
Mercedes-Benz motorlar›, flanz›manlar› ve akslar› birbiriyle
%100 uyumludur.
Axor Çekici 1840 LS'de standart olarak sunulan
Mercedes-Benz G 211-16 EPS elektropnömatik flanz›man,
sürücünün vitesi sadece hafif bir dokunufl ile de¤ifltirmesini
sa¤lar. Yanl›fl vitese geçirmeyi önleyerek y›¤d›rma riskini
ortadan kald›r›r. ‹stenirse en uygun vitesi kendisi seçerek
yak›t tasarrufuna katk›da bulunur.
‹ki parçal› flasi, kabinin ve motorun alçak seviyede monte
edilmesine olanak vererek inifl-binifl kolayl›¤› sa¤lar.
Ön ve arka aks stabilizatörü, arac›n virajlarda savrulmas›n›
önleyerek her türlü yolda güvenli yolculuk sa¤lar.

ALB fren sistemi, kamyonun tafl›d›¤› yükün a¤›rl›¤›na göre
frenin gücünü ayarlay›p ideal frenlemeyi, ABS fren sistemi
tekerleklerin frenleme an›nda bloke olmas›n› önleyerek üst
düzeyde güvenli¤i sa¤lar. ASR ise her türlü zeminde patinaj›
önler ve savrulmadan optimum çekifl sa¤lar.
Axor Çekici'nin patentli motor freni sayesinde fren balatalar›
ve diskler çok daha uzun süre dayan›r. Motor freni direksiyonun
sa¤›ndaki kol ile kolayca kumanda edilir. Kol çekili dahi olsa
gaza bas›ld›¤› anda motor freni devreden ç›karak bo¤ulmay›
önler. Motor frenine entegre dekompresyon valfi sayesinde
motorun bo¤ulmas› uzun rampa inifllerinde de engellenir.
Böylece motor freni istenildi¤i kadar uzun süre, motora hiçbir
olumsuz etkisi olmaks›z›n kullan›labilir. H›z s›n›rlama /
sabitleme sistemi Temposet / Tempomat ile birlikte de
kullan›larak rampalar› h›zl›, emniyetli ve ekonomik bir flekilde
inmek mümkündür.
Bas›nçl› hava sisteminde yer alan ›s›tmal› hava kurutucusu,
fren sisteminde nem oluflmas›n› ve frenlerin donmas›n›
engeller.
Axor Çekici'de bulunan ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›, mazottaki
suyu ay›rarak motoru korur, so¤uk havalarda filtrenin
donmas›n› önleyerek arac›n kolay çal›flmas›n› sa¤lar.

Hidrolik debriyaj pedal› hafiftir.
10 bar bas›nçla çal›flan fren sistemi sayesinde pedala
bas›ld›¤›nda frenleme etkisi çok seri geliflir.

Axor Çekici'nin hidrolik kriko ile 67 derece aç›yla öne
devrilebilen kabini sayesinde motora kolayca ulafl›l›r.
Kabin devrikken bile motor çal›flt›r›labilir.

Axor Çekici sahibi olmak hem çok kolay
hem de çok avantajl›...
Mercedes-Benz Finans

Mercedes-Benz Sat›fl Sonras› Hizmetler

Bir DaimlerChrysler Financial Services kuruluflu olan Mercedes-Benz
Finans 39 ülkede, 100'den fazla noktada Mercedes-Benz marka
araçlar›n sat›fl›nda finansal hizmet vermektedir. Türkiye'de 2000
y›l›nda faaliyete geçen Mercedes-Benz Finans, bayi sat›fl noktalar›nda
sadece Mercedes-Benz müflterilerine, ihtiyaçlar›na özel finansal
çözümler sunuyor. Mercedes-Benz Finans'›n sadece size özel finansal
çözümleri:

Farkl›l›¤› yaratan sadece Mercedes-Benz araçlar›m›z de¤il, ayn›
zamanda sundu¤umuz "Sat›fl Sonras› Hizmetleri"dir.

Standart Ödeme Plan›
E¤er sabit ve düzenli bir gelir sahibiyseniz Standart Ödeme Plan›
tam size göre olabilir. Seçti¤iniz vade boyunca ayl›k sabit geri
ödemelerle diledi¤iniz araca sahip olabilirsiniz. K›sacas›, Standart
Ödeme Plan› ile “Standart D›fl›” bir yaflam› planlayabilirsiniz.
Mevsimsel Ödeme Plan›
Geliriniz mevsimsel olarak de¤ifliyorsa, bizce ödemeleriniz de
mevsimsel olarak de¤iflmeli. Size ve flirketinize özel ödeme koflullar›
ile gelirinizin artt›¤› dönemlerde büyük ödemelerinizi yaparken,
gelirinizin nispeten azald›¤› dönemlerde küçük ödemelerinizi
yapabilirsiniz.
+3 Finansman Ödeme Plan›
+3 Finansman Ödeme Plan› ile ayl›k düflük ödemeler ve vade
sonunda toplu bir ödeme ile arac›n›za sahip olabilirsiniz. Üstelik
arzu ederseniz son ödeme tutar›n› standart finansman koflullar› ile
tekrar kredilendirebilirsiniz.
Finansal Kiralama
Hayalinizdeki Mercedes-Benz marka kamyonu al›rken finansal
kiralama alternatifini tercih etti¤inizde KDV'yi %18 de¤il %8 olarak
ödeme imkan›n›z olur ve bu da size önemli bir fiyat avantaj› sa¤lar.
Böylece kamyonunuzu sat›n al›rken kazanmaya bafllars›n›z.
2. El Finansman
2. el Mercedes-Benz marka kamyon almay› m› düflünüyorsunuz?
O halde 2. El Finansman sizin için en uygun seçenek. Arac›n›z›
al›rken Mercedes-Benz Finans'›n sundu¤u avantajlardan yararlanmak
istiyorsan›z, siz de bir Mercedes-Benz bayisine u¤ray›n ister
finansman, ister finansal kiralama alternatiflerinden birini seçerek
2. el kamyonunuza sahip olun.
Siz sadece gücüne, modeline, rengine karar verin, finansman›n›
düflünmeyin!

Müflteri memnuniyetini en üst seviyede tutmay› amaçlayan
Mercedes-Benz Türk Sat›fl Sonras› Hizmetleri, bünyesindeki yedek
parça, teknik ve servis hizmetlerini sürekli gelifltirmekte ve
Türkiye'nin dört bir yan›ndaki yetkili servisleriyle Mercedes-Benz
sahiplerine ulaflt›rmaktad›r.
Mercedes-Benz araçlar›na, özel el aletleriyle donan›ml›, davran›fl
e¤itimleri ve teknik e¤itimler alm›fl Mercedes-Benz Türk servis a¤›
personeli; uzman, rekabetçi, yenilikçi, kaliteli ve sorumlu servis
hizmetini orijinal yedek parça güvencesiyle sunmaktad›r.
Mercedes-Benz Türk A.fi., DaimlerChrysler AG'nin global lojistik
altyap›s› sayesinde Mercedes-Benz araçlar› orijinal yedek parçalar›n›
en k›sa sürede temin etmekte ve Türkiye çap›nda hizmet veren
bayi ve yetkili servislerine ulaflt›rmaktad›r.
Mercedes-Benz Service24h, 365 gün 24 saat boyunca yaflan›lan
herhangi bir ar›za durumuna müdahale etmek üzere
Mercedes-Benz Türk A.fi. taraf›ndan kurulmufl bir yol
yard›m hizmetidir.
Mercedes-Benz Service 24h Ça¤r› Merkezi
Yurt içinden aramalar›n›z için
: 0 212 858 11 21
Yurt d›fl›ndan aramalar›n›z için
: 00 90 212 858 11 21
Mercedes-Benz marka kamyon sahibi olmaya karar veren
müflterimize, uygun y›ll›k ve ayl›k ödeme seçenekleriyle
ilk 2 veya 3 y›l boyunca geçerli olacak bir "Bak›m" sözleflmesi
seçene¤i sunulmaktad›r.
"Bak›m" sözleflmesine ek olarak "Onar›m" sözleflmesinin de
al›nmas› halinde, sözleflmenin geçerli oldu¤u dönem içerisinde
araçlar›n yürüyen aksamlar› ile ilgili karfl›lafl›lan ar›zalar›n
giderilmesi de hizmet dahilinde ele al›nmaktad›r.

Donan›m Özellikleri
Kabin ‹çi
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Çift yatakl›, yüksek tavanl› kabin
Tek yatakl›, alçak tavanl› kabin
Yatak önünde perde
Ön cam ve yan camlar için rayl› perde
Grafik bilgi ekranl› gösterge
Takograf
Saat fonksiyonlu radyo-teyp (Blaupunkt)
Elektrikli cam ve ayna kumandalar› sol kap› üzerinde
Günlük bak›m kontrol göstergesi
Ön konsolda bas›nçl› hava ba¤lant›s›
Yüksekli¤i ve e¤imi ayarlanabilir hidrolik direksiyon
Ön konsolda 24 voltluk çakmakl› priz
Ön konsolda 12 voltluk ilave priz
fioför ve muavin taraf›nda spot ayd›nlatma lambalar›
Hava süspansiyonlu floför koltu¤u
Statik muavin koltu¤u
Sürücü ve muavin için emniyet kemeri (3 noktal›)
Yataktan ilave ›s›t›c› kumandas›
‹lave ›s›t›c›
‹ç günefllik
Kap› içinde flifle cebi (1.5 lt'lik)
Ön konsol üzerinde iki bardak tutucusu
Muavin taraf›nda tavanda tutunma kolu
Elbise ask›s›
Küllük ve çakmak
Tüm kilitler için tek anahtar (yak›t deposu hariç)

Güvenlik

Axor
1840 LS
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Dekompresyon valfli motor freni
(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)
H›z s›n›rlay›c›
Immobilizer
Direksiyon kilidi
Geri vites ikaz düdü¤ü
ASR

Opsiyonel

Voith Retarder R 115 HV
ADR paketi (Tehlikeli madde tafl›mac›l›¤›na özel donan›m)
650 lt'lik ana yak›t tank›na ilave 400lt'lik yak›t tank›
Kabin üstünde haval› korna
fiasi yan kaplamalar›
Ön çamurluk tozlu¤u (Çamur tutucu) AB
Üst ve yan rüzgarl›klar
Yatak alt›nda so¤utuculu bölme (buzdolab›)
Buzdolab› ön haz›rl›¤›
Gösterge ve kontrol panelinin bulundu¤u k›s›m ceviz kaplama
Çift silindirli hava kompresörü
PTO (fianzuman güç ç›k›fl›), NA 121-1b, (i = 0,74)- flanfll›
PSM (Programlanabilir özel modül)
*Çeki Tablas› JOST 150 (ve montaj plakas› - 12 mm/40mm)
Klima
Cep telefonu kiti ba¤lant› haz›rl›¤›
Telefon, telsiz ön ba¤lant›s›
Mesafeye ba¤l› otoban ücret sistemi ön haz›rl›¤› (Almanya için)
Fleetboard ön haz›rl›¤› (Telligent bak›m sistemiyle birlikte)
Turbobrake (Güçlendirilmifl motor freni)
ABS ve ASR telligent fren sistemi + telligent bak›m sistemi
Voltaj ayarlay›c› 24V/12V, 15A
‹lave ekipman ve donan›m için elektrik ba¤lant› yeri
Komforlu kabin süspansiyon sistemi (1,8Hz)
Uzaktan kumandal› merkezi kilitleme
Sulu sistem - ilave ›s›t›c› “Eberspracher” + yataktan kumanda
Kuru sistem - ilave ›s›t›c› “Eberspracher” + yataktan kumanda
Telligent bak›m sistemi
Aluminyum yak›t tank› 500 litre
Aluminyum yak›t tank› 650 litre
Turbo brake (güçlendirilmifl motor freni)
‹ki silindirli hava kompresörü
PTO (flanz›man güç ç›k›fl›), NA121- 2c (i=0,82/1,2)-flanfls›z
Tampon ve araç girifl basamaklar› araç kabin renginde boyal›
‹stenilen renkte jant boyama
Dorse tablas› montaj plakas› (150/12 mm)
Metalik boya
295/80 R 22,5 bridgestone
Michelin lastik 295/80R22,5 için
Michelin lastik 315/70 (315/80) R22,5 için
Continental lastik 315/70 (315/80) R22,5 için
Continental lastik 295/80 R22,5 için
Dunloplastik 295/80 R22,5 için

Kabin D›fl›

Konforlu kabin yataklamas› (1.8 Hertz)
Kötü yol için kabin yataklamas› ( 6 Hertz)
D›flar›dan aç›labilir eflya dolab›
(kabin içinden emniyet mandall›)
Elektrik kumandal› cam havaland›rma kapa¤›
Çelik tavan havaland›rma kapa¤› (manuel)
fieffaf d›fl günefllik
Üst rüzgarl›k
Üç parçal› tampon
Ön tampon alt› spoyler
Ön ve arka aks denge çubuklar›
Diferansiyel kilidi
Her iki tarafta elektrikli camlar
Sa¤/sol ›s›tmal› ve elektrik kumandal› d›fl aynalar
Her iki tarafta ›s›tmal›, genifl aç›l› ilave ayna
Kald›r›m aynas›
Kilitlenebilir yak›t deposu kapa¤›
Yak›t tank› dolum filtresi
fieffaf caml› halojen farlar
Halojen sis far›
Kabin arkas›nda ifl far›
Kabin üstünde pozisyon lambalar›
Basamak ayd›nlatmas›
Kabin arkas› hava emifl
Kabin devrikken motor çal›flt›rma dü¤mesi
Telligent motor kumanda sistemi
H›z s›n›rlay›c› (sabitleyici) Tempomat / Temposet
Otomatik kay›fl gergi mekanizmas›
*PTO (fianzuman güç ç›k›fl›), NA 121-2c, (i = 0,68/0,82)
Çeki Tablas› JOST 185 (ve montaj plakas› - 40 mm)
Bijon koruyucusu
fiasi yan›nda stepne tafl›y›c›
Römork-adaptör soketi 24 V - 15 kutuplu
2 x 7- kutuplu römork soketi
Gürültü önleyici paket (EG 96/20'ye uygun)
Tampon, basamak ve çamurluklar araç renginde boyal›

Axor
1835 LS

S: Standart donan›m
O: Opsiyonel donan›m
* Çeki tablas›n›n yerden yüksekli¤i 1100 mm.
QJ1 : 7,1 t.’luk yumuflak ön makas
QJ2 :150 mm yüksekli¤inde Jost marka çekici tablas›
QM1: 12 mm yüksekli¤inde montaj plakas›
Lastik Ölçüsü 315/70R 22.5

*HL7/055 DCS-13 aks ve G 240-16 flanz›man ile birlikte standart
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: Dingil mesafesi
: fiase boyu
: Ön sark›nt›
: Arka sark›nt›
: Arka akslar aras›
: Kabin uzunlu¤u
: Kabin arkas›/flase sonu
: Araç yüksekli¤i
: Ön flase yüksekli¤i
: Arka flase yüksekli¤i
: Ön kar›n bofllu¤u
: Arka kar›n bofllu¤u
: Araç geniflli¤i
: Arka aks geniflli¤i
: ‹z geniflli¤i, ön
: ‹z geniflli¤i, arka
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Axor 1840 LS/4x2/3600
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: Dingil mesafesi
: fiase boyu
: Ön sark›nt›
: Arka sark›nt›
: Arka akslar aras›
: Kabin uzunlu¤u
: Kabin arkas›/flase sonu
: Araç yüksekli¤i
: Ön flase yüksekli¤i
: Arka flase yüksekli¤i
: Ön kar›n bofllu¤u
: Arka kar›n bofllu¤u
: Araç geniflli¤i
: Arka aks geniflli¤i
: ‹z geniflli¤i, ön
: ‹z geniflli¤i, arka
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Teknik Özellikler
Axor 1835 LS/4x2/3600

Axor 1840 LS/4x2/3600

Tipi

OM 457 LA EURO III

OM 457 LA EURO III

Silindir dizilifli ve say›s›

S›ra,6

S›ra,6

Çap ve strok

128 mm.x155 mm.

128 mm.x155 mm.

Hacmi

11.967 cm3

11.967 cm3

Gücü (DIN)

260 kW /354 BG@1900 d/d

295 kW /401 BG@1900 d/d

Torku (DIN)

1850 Nm@1100d/d

2000 Nm@1100d/d

S›k›flt›rma oran›

17,75:1

17,75:1

So¤utma

Termostatl›, su so¤utmal›

Termostatl›, su so¤utmal›

Debriyaj

Tek diskli kuru tip, MFZ 430.

Tek diskli kuru tip, MFZ 430.

fianz›man

MB G 240-16, mekanik

MB G 211-16, EPS

Opsiyon: G221-9 flanz›man

Opsiyonel G240 flanz›man

(HL6 aks ile birlikte)

(HL7 aksla + PTO ile beraber)

Ön aks

VL 4/51 DC-7.5

VL 4/51 DC-7.5

Arka aks

HL 7/055 DCS-13 (NA 121-2c PTO ile birlikte)

HL 6/1 DCL-13

Opsiyon: HL6/3 DCS - 13

Opsiyonel: Cerli aks - HL7/055 DCS - 13

Motor

Akslar

(Cersiz aks, G 221-9 flanz›man ile birlikte)

(G 240-16 flanz›man ve NA 121-2c PTO ile birlikte)

Tahvil oran›

5,333

3,077

Direksiyon

LS 8 servo

LS 8 servo

Süspansiyon

- Ön aks: Parabol makas

- Ön aks: Parabol makas

- Arka aks: Hava süspansiyonlu

- Arka aks: Hava süspansiyonlu

- Çift devreli haval› sistem (10 bar)

- Çift devreli haval› sistem (10 bar)

- Is›t›c›l› hava kurutucu

- Is›t›c›l› hava kurutucu

- ASR/ABS/ALB

- ASR/ABS/ALB

- Önde ve arkada disk frenler

- Önde ve arkada disk frenler

- Otomatik fren c›rc›r ayar›

- Otomatik fren c›rc›r ayar›

Dekompresyon valfli motor freni

Dekompresyon valfli motor freni

(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

(direksiyonun yan›nda koldan kumandal›)

- Alçak tavan, tek yatakl› kabin

- Yüksek tavan, çift yatakl› kabin

- ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik

- ECE R 29 normlar›n› sa¤layan, hidrolik

olarak devrilebilir çelik kabin

olarak devrilebilir yatakl›, çelik kabin

- Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma

- Paslanmaya karfl› kataforez dald›rma

tekni¤iyle kabin boyama

tekni¤iyle kabin boyama

- 90 derece aç›lan kap›lar.

- Araç renginde boyal› tampon, basamak

Frenler

Motor freni
fioför kabini

ve çamurluklar
- 90 derece aç›lan kap›lar.
- U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi

- U profilden, takviyeli daralan merdiven flasi

- 284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›

- 284x70 mm, 7 mm et kal›nl›¤›

Yak›t sistemi

400 lt depo ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›

650 lt alüminyum depo ve ›s›tmal› su ayr›flt›r›c›s›

Lastikler

295/80 R 22,5

295/80 R 22,5

Jantlar

9,00 x 22,5

9,00 x 22,5

Aküler

2x12 V/165 Ah

2x12 V/165 Ah

Alternatör

28 V/ 80 A

28 V/ 80 A

Marfl motoru

6,2 kW/ 24 V

6,2 kW/ 24 V

Maksimum yüklü a¤›rl›k

18.000 kg

18.000 kg

Maksimum katar a¤›rl›¤›

40.000 kg

40.000 kg

Bofl a¤›rl›k

6.860 kg / HL6 - 6.980 kg / HL7

7.440 kg

Ön aks kapasitesi

7.500 kg

7.500 kg

Arka aks kapasitesi

13.000 kg

13.000 kg

Maksimum h›z

105 km/s

124 km/s

T›rmanma kabiliyeti

% 64

% 43

fiasi

Elektrik

A¤›rl›klar

Mercedes-Benz Türk A.fi. teknik özellik ve donan›mda önceden bildirmeden de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.

Üretici firman›n önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donan›m ve aksesuar de¤iflikli¤i yapma hakk› sakl›d›r. Bu döküman›n bas›m›ndan
(01.01.2007) sonra üzerinde de¤ifliklikler olmufl olabilir. Sat›c›n›n veya üreticinin, siparifli veya siparifl edilen mal› tan›mlamak için kulland›¤› iflaret
veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. fiekiller ve resimler standart kapsam› d›fl›nda olmayan aksesuarlar ve özel donan›mlar içerebilir.

Mercedes-Benz Türk A.fi.
Pazarlama Merkezi Tem Otoyolu Had›mköy Ç›k›fl› Mercedes Cad. 34500 Bahçeflehir ‹stanbul
Tel : (212) 858 09 90 Faks: (212) 858 09 80
http://www.mercedes-benz.com.tr

AX-ÇK0107

Renk farkl›l›klar› bask› tekni¤inden kaynaklanmaktad›r.

