
TATRA פורצת דרך בשבילך!

 20 )מינימום  המלאי  לגמר  עד  בתוקף  המבצע 
משאיות במלאי( ובכפוף לתקנון המבצע. **אחריות 
אחזקות  תעבורה   ** האחריות  כתב  תנאי  ע"פ 
בע"מ רשאית להפסיק את המבצע בכל עת. ט.ל.ח

חבילת שדרוגים מפנקת במתנה:
פנסי ערפל

כסוי צד לגלגלים קדמיים

צופר אויר 

מצלמה אחורית

צבע קבינה רגיל לבחירה

 אופציות נוספות במחירי מבצע:
אחריות שנה 5 

8X6 8 במקוםX8 הנעה
תיבת העברה בעלת 2 מהירויות

ארגז עם דלת כבל או דלת הידראולית
מנוע 530 כ"ס

תוספת עבור צבע מטאלי
לוח מחוונים דמוי עץ/ אלומיניום

ספויילר בגג
כנפוני צד

מערכת שקילה

לאחר 4 שנים/ 400,000 ק"מ, המוקדם מבניהם. 
המשאית המשומשת תחושב לפי שווי של 40% 

ממחירה בעסקת הקנייה. בכפוף לבדיקה.

 8X6 קלה TATRA PHOENIX משאית
V.S.MONT ארגז מתוצרת +

מחיר מטורף*:

*על פי מפרט המבצע.

אחריות מלאה ל-4 שנים

התחייבות לטרייד - אין עתידי:

בונוס מיוחד וחד פעמי: 

טיסה לצ'כיה וביקור במפעל 

TATRA, כולל ביצוע נסיעת 

מבחן אתגרית בטטרה 

8X8 במסלול טקטי אתגרי. 

כרטיס טיסה אחד לכל 

משאית שנרכשת במבצע, 

עד 2 כרטיסים ללקוח.

במבצע השקה 

TATRA PHOENIX 8X6
משאית הרכינה הטובה באירופה

לתיאום נסיעת מבחן ופרטים נוספים 
התקשרו:  08-9773941
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מפרט המשאית שבמבצע
הקונספט הייחודי של טטרה

שילדה קלה וקשוחה, הנעה 8X6 )נסיעה רגילה 8X4, שילוב 
הנעה קידמית תוך כדי נסיעה(

שילדת צינור 

שלדה בעלת 8 כריות אויר )ייחודיות( בלבד, ללא קפיצים מתלה כריות אוויר

כולל יציאה להנעה קידמית תיבת העברה

העברת הכח 

MX-13 480כ"ס DAF מנוע

גיר רובוטי TraXon 16הילוכים, כולל תוכנה למצב שטח תיבת הילוכים

הפעלה משולבת בידית הפעלה אחת בלם מנוע ואינטרדר

כללי

Continental 315/80R22,5 צמיגים כולל גלגל חלופי למסירה ביד

AdBlue  עשוי אלומיניום, 340 ליטר + מיכל מיכל דלק  

מערכת מולטימדיה, מקרר תוספות סטנדרטיות

מותאם לתקן ישראלי טכוגרף

תא נהג DAF - דגם חדש 2018

כולל לוח מחוונים חדש בעברית/רוסית, מערכת סיוע לביצועי 
נהג

תא שינה

עם מתלה פניאומטי מתכוונן מושבי נהג ונוסע מפוארים

התקנה מקומית רדיו ומולטימדיה

מערכת בקרת אקלים מיזוג/חימום

V.S.MONT ארגז - מתוצרת

HARDOX 450 - ריתוכים רובוטיים, איכות בנייה אירופאית ארגז "חצי צינור קוני" דלת פנדל עם 
נעילה ושחרור פניאומטיים

4-6 מ"מ ללא תוספת מחיר עובי דפנות

4-6 מ"מ ללא תוספת מחיר עובי ריצפה

15 - 18 קו"ב ללא תוספת מחיר נפח ארגז

המשאית מסופקת ללא כיסוי ארגז כיסוי ארגז

משקל עצמי: 14.5-15.5 טון, בהתאם למפרט הסופי ולסוג הארגז.
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