
'77 פיא׳ו מסחריות
כל והחסכוניות החזקות הובלה. מטרת ל

37 משאית
י 138.200

מסחרית
111.950

טנדר
88.775

 צדדית. הזזה ודלת אחוריות דלתות 2
 טעינה כושר להעמסה. ונוח גדול משטח

 - סטנדרטי למטען שימושי נפח ק״ג. 1900
 עם מ״ק, 10.1 — מוגבה גג עם מ״ק, 8,7

מ״ק 21 עד 14מ־ — מאורך מרכב
 רבות התאמה אפשרויות •

מיוחדות. דרישות לפי
 מיניבוס כפולה, קבינה :נוספים דגמים •

ועוד. דיזל או במין מנוע עם

 המתאימה ולהנאה, לעבודה המסחרית
 ק״ג. 485 טעינה כושר ׳הרפורמה״. לעידן
 אחורית דלת קידמית הנעה סמ״ק. 1290 מנוע

 בה התקן • ההעמסה לנוחיות מתרוממת
 נוספים נוסעים 3ל־ מתקפל וספסל חלונות

 וחסכונית. מרווחת פרטית מכונית לך והרי
 מס שעורי חלים הרפורמה תקנות לפי •

 עד צמוד מסחרי רכב אחזקת על נמוכים
 להתקין ניתן זה ברכב סמ״ק. 1300

צד. חלונות

 בהצלחה פועל המבחנים. בכל שעמד הטנדר
 ההתישבות השכרה חברות צ.ה.ל. בשרות

 מפעלים חקלאיים, משקים העובדת,
 הארץ. ברחבי רבים ומוסדות תעשייתיים

 נוסעים תא להעמסה. ונוח גדול משטח •
 להתקין אפשרות אנשים. 3ל־ ונוח מהודר

 נוספים נוסעים 10ל־ ספסלים
 סמ״ק. 1618 מנוע המטען. בארגז
ק״ג. 1000 - טעינה כושר

מ.ע.מ. כולל *לא

בהחלפה גבוה ערך נמוכות• אחזקה הוצאות • איתן מכני מבנה •
הדלק בהוצאות חסכון ./׳סו - אוקטן □3 בדלק הפעלה •
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