
أكتروس الجديدة 2042 إس 39 )4×2(
رأس مقطورة

New Actros 2042 S 39 (4x2) 
Tractor Head

مالحظة: األبعاد بناءً على إطارات قياسية.

مالحظة: اللون األبيض هو اللون األساسي للشاحنة.

Note:Dimensions are with standard tyres.

Note: The Standard color of the truck is White.
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Specification – New Actros 2042 S 39 المواصفات – أكتروس الجديدة 2042 إس 39
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Jeddah Tel: (012) 682 2000 / (012) 639 8834, Fax: (012) 639 8831
Riyadh Tel: (011) 230 2717, Fax: (011) 237 6117
Dammam Tel: (013) 845 0223/227, Fax: (013) 845 0229
Qassim Tel: (016) 322 1580, Fax: (016) 322 1581
Abha Tel: (017) 227 3970, Fax: (017) 227 1117
Jizan Tel: (017) 340 6600, Fax: (017) 334 5500

هاتف: 2000 682 )012( / 8834 639 )012(، فاك�س: 8831 639 )012( جـــــــــــــدة  

هاتف: 2717 230 )011(، فاك�س: 6117 237 )011( الــريـــا�ض  

هاتف: 0223/227 845 )013(، فاك�س: 0229 845 )013( الـــدمــــام  

هاتف: 1580 322 )016(، فاك�س: 1581 322 )016( الق�صيم 

هاتف: 3970 227 )017(، فاك�س: 1117 227 )017( اأبـهــــــــــــــا  

هاتف: 6600 340 )017(، فاك�س: 5500 334 )017( جـــــيــــزان 

ENGINE المحرك

Engine Type OM 460 Engine Diesel with TELLIGENT او ام 460 محرك ديزل مزود بنظام تليجنت الذكي طراز المحرك

 System, Turbocharged & inter cooling شحن توربيني وتبريد داخلي  نظام المحرك

No.of Cylinders 6-cylinders. in-line 6 اسطوانات على شكل خطوط مستقيمه  عدد اإلسطوانات

Displacement 12.8 Liters 12.8 لتر  السعة

Output 310 kW (421 hp) at 1600 rpm 310 كيلو واط )421 حصان( عند 1600 د/د القدرة

Torque 2100 Nm at 1100 rpm 2100  نيوتن متر عند 1100 د/د العزم

CHASSIS الشاسيه  

Wheelbase 3900 mm 3900 ملم المسافة بين قاعدة العجالت

Clutch Single-plate dry clutch 395 diameter قرص مفرد جاف و بقطر 395 ملم القابض )الكلتش(

 hydraulic controlled بتحكم هيدروليكي

Gear Box MB - 12 speed automated مرسيدس – بنز  12 سرعه اوتومايتد  علبة التروس

 Gear Shift G330-12/11.63-0.77 ذراع نقل السرعات جي 330– 12 /0.77-11.63  

TYRES اإلطارات

Fornt Michelin 385/65 R 22.5 or 325/95 R24 ميشالن 65/385 أر 22.5 أو 95/325 أر 24  أمامي

Rear Michelin 315/80 R 22.5 or 325/95 R24 ميشالن 315 /80 أر 22.5 أو 95/325 أر 24  خلفي

Rims Drop center 9.00 x 22.5 or advance 8.5 x24 22.5x9  أو 8.5×24 قطعة واحدة الجنوط

Mudguards Rear Mudguards with drop center  22.5x9 رفارف خلفيه مع جنط الرفارف

Steering Power المقود )مساعد آلي( هيدروليكي

Suspension Front Spring 8 ton, 3-leaf تعليق أمامي 8 طن، 3- سست التعليق

 Rear Spring 13 ton hard or 16 ton تعليق خلفي 13 طن صلب أو 16 طن    

BRAKE SYSTEM TELLIGENT brake system, Disc brakes أقراص على المحور األمامي والخلفي مزودة نظام المكابح

 on front and rear axles ABS And ASR  ASRو ABS بنظام الكبح تليجنت الذكي مع  

Fuel Tank 430 Liter + 430 Liter or 480 Liter + 480 Liter 430 لتر + 430 لتر أو 480 لتر + 480 لتر خزان الوقود

 Aluminum, (Water separator)   الومنيوم، )مع عازل مياه(

Batteries 2 x 12 V / 170 Ah, with Battery switch  2×12 فولت / 170 أمبير ساعة ، مع مفتاح بطارية البطاريات

ADR type ADR نوع

Electrical Equipment 24 volts 24  فولت التجهيزات اإللكترونية

Max.Speed 90 km/h 90 كلم / ساعة السرعة القصوى

Turning Radius 7.8 M 7.8 متر دائرة اإللتفاف

MAINTENANCE TELLIGENT maintenance system مجهزة بنظام تليجنت الذكي للصيانة الصيانة

 (to monitor wear and tear of components) )لمراقبة وكشف األعطال الخارجية والداخلية(  

WEIGHTS in tons approx  ً األوزان بالطن تقريبا

Net Vehicle Weight (kerb) 7.4 ton 7.4 طن الوزن الصافي

Front Axle Capacity 8 ton 8 طن قدرة المحور األمامي

Rear Axle Capacity 13.4 ton 13.4 طن قدرة المحور الخلفي

Playload/5th Wheel 14 ton 14 طن حمولة الرحى )الصينية(

GVW 21 ton 21 طن الوزن القائم

GCW 45 ton 45 طن  الوزن الشامل

CABIN Long cab - Stream Space غماره طويله – بحجم ستريم  غمارة السائق

 Air-Conditioned, Sunvisor,Front mirror مكيفة - حاجب الشمس - مرآه أماميه  

 Radio with Bluetooth and USB راديو مع بلوتوث ومنفذ يو اس بي  

 Driver seat air suspension مقعد السائق مزود بنوابض هوائيه   

Push-button start تشغيل )بصمه(

Reverse alarm نظام اإلنذار عند التوجه للخلف
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