
 של הקטטת המסחריות
בדיור 1עכשי סרצדס

 יחד וצרף א1ב
נחתים: כסה

 בנץ. מרצדס היא החברה
 \ו48170/^/18130 הוא הדגם
 הרשיון מסחרי. קומבי
 זה ברכב לנהיגה הנדרש

בלבד. ב׳ רשיון הוא
די!ל. הוא הםווע
 מנוע פרושו, דיזל ומנוע

 צריכת בעל עוצמה רב
 וחסכונית. נמוכה דלק

קומבי במרצדס המנוע

 הזהה 240□ מנוע הוא
 מוניות באלפי למנועים

 מרצדס-מנוע של
 במשך עצמו את שהוכיח

ביותר. ועמיד כאמין שנים
הידראוליים הם הבלמים
 ההידראוליים הבלמים

 מעגל בעלי הם האלו
 עזר מערכת עם כפול

 מעצורי סרבו. בשיטת
 הקדמיים בגלגלים דיסק
בלימה מערכת זוהי

 החלקה המונעת מיוחדת
 העומד לרכב ומיועדת

 רב. ומאמץ בעומס
איתנו? עוד אתה

סינכרוניים הם ההילוכים
 הם ההילוכים ארבעת

 מלאה בסינכרוניזציה
 החלפת ומאפשרים

ורכה. קלה הילוכים
קלה היא השלדה
 מיחידה עשויה השלדה
 וקלה. קשיחה צינורית

 במיוחד מתאימה היא
 ק״ג 1300( 0/18130 גדול למאמץ
עומס). ג ק״ 1700( 0/18170 עומס)

קדמית היא ההנעה
 מנצלת הקדמית ההנעה
 יעילה בצורה אנרגיה

 נהיגה ומבטיחה יותר,
 גדולה ויציבות בטוחה

 ונפח הכביש על יותר
יותר. גדול הטענה

 נעבור עכשיו
הנהג: לתא
מושלם הוא השעונים לוח

6 6 1 1 ם 2 ) £ $3 0ע6

 מרחב פרטי. ברכב כמו
 והוא מעולה הוא הראיה
 שאפשר ביותר הטוב

 מסחרי ברכב למצוא
 הנוסעים תא אירופי.

 רחבות, הן והדלתות מרווח
 מטענים. להטענת ונוחות

 כל את כשמחברים
 יחד, האלו הנתונים
 שאין מסחרי רכב מקבלים

 של בנושא מתחרים לו
 הוא ובטיחות. אמינות

 ונוח משאית כמו חזק
 פרטי. רכב כמו לנהיגה

 היא שלו התחזוקה
 מרצדס ביותר. חסכונית

 מסחרי רכב הוא קומבי
 וחיצוני פנימי גימור בעל

 הבטוח והוא מושלם
 ביותר והנוח האמין

 ולהסעה מטענים להובלת
 מוזמן אתה נוסעים. 9 עד

 מרצדס בסוכנות לבקר
 מרצדס את ולראות

 לבחון המסחרית, קומבי
 פרטים אותה,ולקבל

זה. מופלא רכב על ספיםנו
 מ... החל \
ש 645,000 ־1

מע״מ כולל לא #
38.5=1$
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