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לדרישות השוק והתקינה.

טכנולוגיה חדישה, בקרת איכות 
קפדנית, כריות אוויר, בולמי זעזועים.
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המסחריות של מקסוס מגיעות במגוון גדלים וגבהים בהתאם לצרכים שלכם.



V80

המסחרית שכבשה
את אירופה!

מפרט טכני

אודותינו

מלבד ההקפדה על איכות בלתי מתפשרת,
צ'יינה מוטורס מעניקה ללקוחותיה

מעטפת שירותים נלווים:

6350* מערך שירות מקיף
בפריסה ארצית

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם

MAXUS V80 
 130 כ"ס ידני 6 הילוכים
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דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי*

זיהום מזעריזיהום מרבי
* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה.

*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה תקן  715/2007 
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי

ייתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

רמת האבזור הבטיחותי

לחברה מוסך בית הממוקם באשדוד, 
ובנוסף, היא מספקת שירותי תיקונים 

במסגרת רשת מוסכים בפריסה ארצית.

לחברה מוקד שירות לקוחות פעיל 
ומערך ניידות שירות טכני לפתרון 

בעיות בשטח.

ניתןלרכוש מסחריות בהתאמה 
אישית לצרכי עבודה שונים ועפ"י 

דרישות הלקוח: הובלת נוסעים, 
מטען והובלה בקירור. מגוון תצורות 

מרכב לבחירה.

החברה מאפשרת ללקוחותיה מסלולי 
מימון אטרקטיביים לרכישת מסחריות, 

בהתאמה אישית.

חברת צ' יינה מוטורס הינה יבואנית של אוטובוסים, מסחריות, מלגזות, במות הרמה וצמ"ה.
אנו גאים לייבא לישראל את המסחריות המתקדמות והחזקות של חברת מקסוס.

מקסוס הינה חברת בת של SAIC MOTORS יצרנית הרכב הגדולה ביותר בסין. 
החברה מוכרת עשרות אלפי מסחריות בשנה למדינות רבות וביניהן אוסטרליה, גרמניה, 

  .)Leyland(  LDV ניו-זילנד ובריטניה תחת המותג

ה-v-80 של מקסוס זכה בלמעלה מ-20 פרסים אירופאיים משמעותיים בתחום הרכב 
ובהם 'ואן השנה', 'מיניבוס השנה' ועוד.

איכותיים,  בביצועים  מתאפיינות  מקסוס  של  תכליתיות  והרב  הפופולאריות  המסחריות 
נוחות, חסכוניות ועומדות בתקני בטיחות. הרכבים עוברים בקרת איכות קפדנית.

בנוסף, הן כוללות מערכות טנולוגיות חדישות ומהוות פריצת דרך ביחס תמורה למחיר.
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זמינות 24/7שירות


