
Alapadatok
Jármű típusa Nyerges vontató
Tengelyképlet 4x2
Emissziós osztály Euro 6
Vezetőfülke típusa 2,5 m széles Mega fülke két ággyal
Tengelytáv (mm) 3600
Motor
Típusa Ecotorq 12.7 l
Hengerűrtartalom (cm³) 12740
Hengerfurat átmérő x lökethossz 130 mm x 160 mm
Teljesítmény 500 LE
Forgatónyomaték 2500 Nm
Olajfeltöltési mennyiség 50 l
Hűtőközegfeltöltési mennyiség 57 l (77 l intarderrel szerelt jármű esetén)
Erőátvitel
Tengelykapcsoló 430 mm egytárcsás
Automatizált váltómű ZF 12 TX 2620 (16,688-1)
Kormányzás

Egykörös szervorásegítés

Alváz
Alváz vastagsága 10 mm 
Alváz merevsége 500 MPa
Rugózás (elöl/hátul) Parabola laprugók / légrugók
Hídáttétel 2,31 (alap) 2,47 (választható)
Gumiabroncs 315/60 R22.5 (elöl) 295/60 R22.5 (hátul)
Keréktárcsa 22,5 x 9 acél
Fékrendszer
Fékek (elöl/hátul) (Ø mm x vastagság mm) 430 x 45 tárcsafék
Fékrendszer Kétkörös légfékrendszer - beépített olajleválasztóval és fűtéssel
Maximális motorfék-teljesítmény Maximális 400 kW (kerekeknél mérve)***
Intarder teljesítmény (opció) Maximális 600 kW / folyamtosan 160 kW
Elektromos rendszer
Akkumulátor 225 Ah
Generátor / Önindító 130 A / 6.5 kW
Tartályok
Üzemanyagtartály 510 l + 410 l alumínium 
SCR / AdBlue tartály 55 l
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Méretek (mm)
Kapcsolási magasság (terhelt) 969
Kapcsolási magasság (terheletlen) 996
Első túlnyúlás 1450
Tengelytáv 3600
Teljes hosszúság 5925
Jármű teljes magassága 3889
Vezetőfülke hossza 2350
Hátsó túlnyúlás 875
Jármű szélessége (külső tükrök nélkül) 2540
Szabad magasság - elöl 243
Szabad magasság - hátul 179
Tömegadatok (kg) 1. tengely 2. tengely Összesen
Műszakilag megengedett legnagyobb össztömeg 7500 11500 18000
Saját tömeg 5785 2526 8311
Hasznos tömeg 1715 8974 9689
Megengedett legnagyobb össztömeg 7100 11500 18000

- Légrugós utasülés
- Retarder (intarder)
- Fényes szürke hűtőrács
- Elektromos szélvédőfűtés
- ADR
- Vizes állófűtés (maradékhő visszanyerés nélkül)
- Állóklíma
- Kétszínű fényezés
- CB rádió
- Alumínium keréktárcsák (gyártó választása szerint) ****
- Pótkerék
- AGM akkumulátorcsomag
- DAB rádió *****

ALAPFELSZERELTSÉG

VÁLASZTHATÓ 
FELSZERELTSÉG

* A Comfort Plus csomagban szereplő funkciók önálló opcióként is elérhetőek.
** A Luxury csomag tartalmazza a Comfort csomagot.
*** A motor maximális fékteljesítménye motorszint esetén 320 kW.

**** TPMS nem áll rendelkezésre alumínium keréktárcsákkal.
***** A DAB rádió lehet standard vagy opcionális felszereltség a piactól függően

- Automatizált sebességváltó
- 225Ah akkumulátor
- 4 légrugós felfüggesztés (C4AS)
- Légrugós fülke
- Automatikus klímavezérlő egység
- Ágytéri távirányító rendszer
- Fekete hűtőrács
- Színre fújt külső tükörborítás
- Színre fújt első lökhárító
- Színre fújt motorháztető
- Sebességtartó automatika és sebességkorlátozó
- Egyágyas hálófülke
- Vezetőülés - fűtött és légrugós
- Száraz típusú fűtés
- Elektronikus fékrendszer (EBS)
- Elektromosan fűtött és elektromosan állítható tükrök
- Elektromosan működtetett napfénytető
- Első és hátsó aláfutásgátló
- 8''-os műszerfali kijelző
- Sávelhagyás-figyelő
- Alacsony első lökhárító
- Kapcsolható légkompresszor
- 510 + 410 l dupla üzemanyagtartály
- Bluetooh, USB, kihangosító, távvezérlés
- Hosszú távú gumiabroncs

COMFORT PLUS CSOMAG*
- Prémium szövetkárpitozású vezetőülés

-  7,2"-os érintőképernyős multimédia-rendszer 
érintőképernyővel és navigációval (rádió, Bluetooth, USB, 
Apple Car Play, Android Auto, távvezérlés)

- Hűtőszekrény (38 liter)
- Hővisszanyerő állófűtés
- MaxCruise (prediktív sebességtartó-rendszer)
- Adaptív (távolságtartó) tempomat
- Elektromosan vezérelhető fülkebillentés

LUXURY CSOMAG**
- Gumiabroncs hőmérséklet- és nyomásfigyelő rendszer
- Alumínium keréktárcsák
- LED tompított fényszóró
- Fekete ajtónyitó fogantyú
- Fekete dísztárcsa
- Fekete LED fényszóró
- F-MAX króm/fekete felirat
- Légkürt
- Légrugós utasülés

- Dupla ágy
- Ágy feletti tárolórekesz
- Esőérzékelő szenzor
- Automatikus fényszórókapcsolás
- Külső napellenző
- Oldalülésen dupla kartámla 
- Elektrohidraulikus kormányzási rendszer

Ez a specifikációs lap Ford járművekhez tervezett termékeket tartalmaz. Információt nyújt az aktuális műszaki előírásokról, valamint a standard és választható tartozékokról, felszereltségről. Ettől függetlenül a 
standard és választható tartozékok, illetve felszereltség időről időre változhat. Ezért kérjük, hogy minden esetben kérjen tanácsot a hivatalos márkaképviselettől, hogy az aktuális tartozékok és felszereltségek közül 
választhasson. A fent leírtak miatt ez a specifikációs lap nem számít konkrét ajánlatnak. A specifikációs lapon található képek illusztrációk, és ezért eltérhetnek a valós járműtől. Ezen a specifikációs lapon található 

műszaki adatok standard járműre vonatkoznak, ezért elképzelhető, hogy a választható tartozékok, illetve felszereltségek valamelyike változást eredményez ezekben az adatokban. 20230103
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