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מפרט אבזור

 * לפי תקן WLTP ע״פ נתוני היצרן

** ייתכן פער בין צריכת החשמל בתנאי מעבדה לבין צריכת החשמל בפועל

*6198m a x u s . c o . i l

צריכת אנרגיה:
312 )וואט שעה/

ק״מ(

ידידותי לסביבה:
0% זיהום

טעינה מהירה:
 45 דקות

)DC 0%-80%(

מפתח חכם:
כניסה והתנעה 

ללא מפתח

3 מצבי נהיגה:
 Normal / Eco /

Power

 מערכת
מולטימדיה:
מסך ”10.1

MAX YOUR DRIVE
מותג הרכבים החשמליים שכבש את אירופה עכשיו בישראל!

 המסחרית החשמלית פורצת גבולות חדשים ומובילה את העסק שלך למקסימום הצלחה
 טכנולוגיה מהפכנית | עיצוב חדשני | חסכונית | ידידותית לסביבה  

זה הזמן להתקדם למקסוס!

100% חשמלי
אחריות סוללה:

 8 שנים
או 160,000 ק"מ

אחריות רכב:
 3 שנים / 

100,000 ק״מ

3

טווח נסיעה 
מירבי:
342 ק״מ

משקל העמסה 
מירבי:

1,335 ק״ג

נפח תא מטען:
11,000 ליטר

1,335

נוחות מירבית בהעמסת סחורותמגוון אפשרויות דיגום להובלה והיסעיםסביבת נהג מרווחת ומפנקתמערכת מולטימדיה מתקדמת ונוחה לשימוש

מפרט אבזור     צור קשר      אתר החברה

מידות חיצוניות ומשקלים

L3H2 L3H3 L3H2 L3H3 מידות

3,990 4,050 משקל כולל )ק”ג(

2,715 2,775 2,715 2,775 משקל עצמי

1,275 1,215 1,335 1,275 משקל העמסה מירבי

2,545 2,765 2,545 2,765 גובה )מ”מ(

5,940 5,940 אורך )מ”מ(

2,062 2,062 רוחב )מ”מ(

3,760 3,760 בסיס גלגלים )מ”מ(

1,020 1,020 שלוחה קדמית

1,160 1,160 שלוחה אחורית

1,950 1,950 עומס מירבי על סרן קדמי

2,300 2,300 עומס מירבי על סרן אחורי

1,500/750 1,500/750 כושר גרירה )ללא בלם / עם בלם(

L3H2 L3H3 מערכת הינע

100% חשמלי 100% חשמלי מנוע

אוטומטית אוטומטית תיבת הילוכים

150/5,000 150/5,000 הספק מקסימלי )קילוואט/סל”ד(

201/5,000 201/5,000 הספק מקסימלי )כ”ס/סל”ד(

310/4,000 310/4,000 מומנט מקסימום )כ”ס/סל”ד(

7.4 7.4 רדיוס סיבוב )מטר(

L3H2 L3H3 מידות פנימיות )מ”מ(

1,800 1,800 רוחב משטח טעינה מקסימלי

1,366 1,366 רוחב משטח טעינה בין בתי הגלגלים

3,413 3,413 אורך משטח טעינה

1,792 2,014 גובה פנימי במשטח הטעינה

1,269 1,269 מפתח רוחב דלת צד

1,570 1,570 מפתח גובה דלת צד

L3H2 L3H3 נפחים

11,000 11,000 נפח תא מטען )ליטר(

L3H2 L3H3 בלמים

דיסק דיסק בלמים קדמיים

דיסק דיסק בלמים אחוריים

L3H2 L3H3 מתלים

  קדמיים - מקפרסון נפרד

  אחורי מתלה עלים

L3H2 L3H3 מערכת היגוי

 
הגה כוח חשמלי עם שליטה על בקרת 

השיוט, מערכות שמע, טלפון ומחשב דרך

L3H2 L3H3 בטיחות

6 6 כריות אוויר

 
 מערכת התראה על הימצאות רכב 

BSW בשטח מת

  LDW מערכת התראה על סטייה מנתיב

  LKA מערכת תיקון סטייה מנתיב אוטומטית

 
מערכת בלימת חירום אקטיבית +ניטור מרחק 

  EBA+AEB מלפנים

  ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

 
מערכת חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים 

TPMS

  מערכת התראת מהירות יתר

    HHS מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון 

  E-CALL מערכת שיחת חירום

  חיישן התרעת חגורת בטיחות נהג +נוסע

  ABS מערכת

L3H2 L3H3 תאורה

  פנסי לד ראשיים אוטומטים עם חיישני אור

  תאורת יום- לד

  תאורת בלם לד עליונה

  פנסי לד קדמיים ואחוריים

 
 תאורת אזהרה מפני גניבה בזמן 

הפעלת האזעקה

  תאורת ערפל קדמית ואחורית

  תאורת תא מטען כפולה

L3H2 L3H3 אבזור פנימי

  מערכת בקרת אקלים

 
 חלונות חשמל קדמיים, 
מנגנון One Touch לנהג

  ידית פתיחה לדלת קדמית בצבע כרום

  נעילה מרכזית

  תאי אחסון בסביבת הנהג

   מעמד קדמי להחזקת כוסות 

  משענת יד

L3H2 L3H3 מושבים

3 3 מספר מושבים

אופציונלי אופציונלי תוספת מושב/ים אחורי

אופציונלי אופציונלי מושבים קדמיים מחוממים 

  מושב נהג מתכוונן - 8 מצבים

L3H2 L3H3 גלגלים וצמיגים

4 4 מספר גלגלים 

215/75R16C 215/75R16C צמיגים

6.5jx16 מגנזיום 6.5jx16 מגנזיום סוג גלגל

  גלגל רזרבי

L3H2 L3H3 אבזור חיצוני

  דלת הזזה מצד ימין

אופציונלי אופציונלי דלת הזזה צידית כפולה

אופציונלי אופציונלי מדרגת צד חשמלית

  דלתות אחוריות - פתיחה 255°. ללא חלונות

  מראות חיצוניות עם חימום

  גריל קדמי מעוצב עם שקע טעינה

  צבע מטאלי

L3H2 L3H3 מערכות עזר לנהג

  ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

  Normal / Eco / Power 3 מצבי נהיגה

  תצוגה גרפית בנסיעה לאחור 

 
 מפתח חכם - כניסה והתנעה לרכב 

ללא מפתח

  חיישני חנייה אחוריים

  חיישני חנייה קדמיים

  חיישני גשם

L3H2 L3H3 אודיו ותקשורת

  מערכת מולטימדיה עם מסך מגע “10.1

  קישורית Bluetooth למכשירים תומכים

  MP5 + USB + רדיו

  4 רמקולים

L3H2 L3H3 סוללה
מהירה/ביתית 

)AC/DC(
מהירה/ביתית 

)AC/DC(
מגוון אפשרויות טעינה

9 9 זמן טעינה AC 5%-100% )שעות(

45 45 זמן טעינה DC 0-80% )דקות(

88.55 88.55 קיבולת סוללה )קוט”ש(

10A / 230V 10A / 230V 10A/230V מטען לשקע רגיל 5 מטר

  AC כבל טעינה 5 מטר לעמדת

312 312
צריכת אנרגיה משולבת )וואט שעה /ק”מ( 

*WLTP לפי תקן

L3H2 L3H3 טווח נסיעה **

306 306
 *WLTP טווח נסיעה בדרך משולבת לפי תקן

)ק”מ(

342 342 טווח נסיעה עירונית לפי תקן WLTP* )ק”מ(

L3H2 L3H3 אחזקה
 24 חודשים ו/או
30,000 ק״מ 

)הראשון מבניהם(

 24 חודשים ו/או
30,000 ק״מ 

)הראשון מבניהם(
מרווח טיפולים

L3H2 L3H3 אחריות
 3 שנים ו/או

100,000 ק״מ 
)הראשון מבניהם(

 3 שנים ו/או
100,000 ק״מ 

)הראשון מבניהם(
רכב

 8 שנים ו/או
160,000 ק״מ 

)הראשון מבניהם(

 8 שנים ו/או
160,000 ק״מ 

)הראשון מבניהם(
סוללה

צ'יינה מוטורס היא היבואנית של מותגי התחבורה מהמובילים בעולם.
בזכות טכנולוגיות מתקדמות, המבטיחות איכות ובטיחות ברמות הגבוהות ביותר,

הפכה צ'יינה מוטורס לאחת מהחברות המובילות בתחום התחבורה בישראל.
 ,MAXUS מותג הרכבים ,YUTONG מותגיה המובילים - ענקית האוטובוסים

משאיות jAC, ציוד מכני הנדסי של SANY ועוד.

MAXUS מבית SAIC MOTOR - יצרנית הרכב הגדולה בסין. 
המסחרית הפופלארית והרב תכליתית של MAXUS מתאפיינת בביצועים איכותיים, 
נוחות ופונקציונליות. eDELIVER 9 עומדת בתקני בטיחות ובעלת מערכות טכנולוגיות 

מתקדמות המהוות פריצת דרך ביחס תמורה למחיר.

אורך כללי 5,940 מ״מ

בסיס גלגלים 3,760 מ״מ

 אורך משטח טעינה 
3,413 מ״מ

מפתח רוחב דלת צד 
1,269 מ״מ
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רוחב כללי 2,062 מ״מ

 רוחב שטח טעינה פנימי 
1,800 מ״מ


