Značka Daimler

Připravený na každou výzvu. Unimog.
Efektivní řešení pro zemědělské a komunální aplikace.

Mnohostranná použitelnost
spojená s efektivitou: Unimog.
Univerzální, rychlý, spolehlivý a hospodárný.
Unimog: profesionální zemědělské vozidlo s dlouhou
tradicí.
Již na počátku své existence v 50. letech 20. století dělal
Unimog čest svému jménu jako univerzální nosič nářadí
v oblasti zemědělství. A vynikající reputaci si právem udržel
dodnes. Jako mimořádně mnohostranný nosič nářadí a díky
své robustnosti při práci, síle při přepravě a bezpečnosti
na silnici je Unimog přirozenou volbou pro nejširší
představitelnou škálu použití. Zemědělská logistika je jednou
z oblastí, ve které toto profesionální vozidlo obzvlášť vyniká.

Nízká spotřeba paliva a šetrnost k životnímu prostředí:
generace vozidel BlueTec 6.
Moderní technologie pohonu Mercedes-Benz dokládá,
že Unimog je průkopníkem v oblasti šetrnosti k životnímu
prostředí a efektivity. Unimog se pyšní vynikajícím výkonem
a vysokým užitečným zatížením navzdory svým kompaktním
rozměrům a mimořádně mnohostranným možnostem
použití. Jeho inovativní koncept obsluhy a pohodlná kabina
splňují vysoké standardy pro ergonomii a bezpečnost.

Unimog U 25, již tehdy žádaný pro svou přepravní schopnost.

Unimog U 1600 s postřikovačem při ochraně rostlin.
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Obě typové řady vozidel Unimog. Unimog U 216 – U 530
je současně speciální nosič nářadí i profesionální přepravní
vozidlo. Čtyři prostory pro navěšení pracovních nářadí
a montáž nástaveb, čelní a zadní vývodový hřídel a vysoce
výkonná hydraulika dokládají, že nosič nářadí Unimog
je konstruován pro použití s vysoce výkonným přídavným
nářadím. Motory s nízkou spotřebou paliva, vysoké užitečné
zatížení a vysoká přepravní rychlost umožňují zvýšení
produktivity v době, kdy zemědělci čelí stále větším výzvám.
Terénní vozidlo U 4023/U 5023 je alternativou všude tam,
kde je při ochraně plodin a hnojení vyžadována velká světlá
výška, robustní konstrukce a vysoké užitečné zatížení.

Gerhard Wolf sází na vozidla Unimog již 23 let.
Pro jaké účely používáte své Unimogy?
Náš Unimog U 2400 používáme na polích na obdělávání
půdy, setí, hnojení, postřikování a dopravu siláže
se sběracím vozem. Unimog U 530 používáme výhradně
pro přepravní práce v rámci našeho zemědělského provozu.
Těmi jsou například přeprava prasat, přeprava krmiva jako
třeba syrovátky, kterou dovážíme dvakrát až třikrát týdně
přímo z mlékárny, přeprava obilnin či silážní kukuřice z polí
do sil či přeprava siláže z luk.

Gerhard Wolf provozuje zemědělskou farmu v Börslingen u Ulmu.
Každý den používá dva Unimogy – U 530 a U 2400.
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Jaké jsou výhody Unimogu v porovnání s traktorem
či nákladním automobilem?
Unimog je všestranný, obratný, rychlý, vhodný do terénu,
hospodárný a může sám vozit náklad. Nástavby se dají
snadno měnit a jejich výměny trvají jen několik minut.
Unimog má klasifikaci zemědělského/lesnického vozidla,
což znamená, že nepodléhá žádným dopravním omezením
a můžeme jej na silnicích používat i v neděli a ve dnech
státních svátků. Unimog lze používat na všech zemědělských
komunikacích a má přes svou registraci jako zemědělský
tahač/traktor stejné výhody v oblasti jízdního komfortu jako
nákladní automobil.

Má Unimog nějaké konkrétní ekonomické výhody?
Využíváme osvobození od mýta. A spotřeba nafty
je srovnatelná s nákladními automobily s pohonem
na všechna kola a výrazně úspornější než u traktorů. Řekl
bych, že spotřeba paliva u nového U 530 je ještě nižší než
u jeho předchůdce U 500. Je nižší o přibližně 5 až 10 %,
a tím dosahujeme průměrné spotřeby pod 37 litrů
na 100 km napříč celou škálou našich přepravních aplikací.
Pohon na všechna kola poskytuje dobrou trakci a opotřebení
pneumatik je mimořádně malé. Jedna sada kol vydrží
přibližně na 280.000 km (při celkové hmotnosti soupravy
40 t po většinu času) a jejich výměna představuje jen zlomek
nákladů v porovnání se speciálními pneumatikami
pro traktor přes 200 PS.
Co vám celkově na Unimogu vyhovuje?
Máme velmi všestranné vozidlo, můžeme používat naše
stávající přívěsy a díky jeho pohonu na všechna kola s ním
můžeme pracovat v každém počasí. V jakoukoliv denní
či noční dobu – dokonce i při 50 cm nového sněhu
se závějemi – nám Unimog zaručuje přístup k venkovním
stájím pro nakládání a vykládání. Při přepravě se sklápěcím
přívěsem nebo cisternou dosahujeme užitečného zatížení
více než 25 t, a to s jedním přívěsem. To nám závidí každý
přepravce.

Nosič nářadí Unimog: stručný přehled výhod.
Ergonomie/ovládání.
+ M
 oderní kabina nabízí vysokou bezpečnost a vynikající jízdní komfort
díky plně odpruženému podvozku, umístění sedadla za přední nápravou
a pohodlným sedadlům s integrovanými bezpečnostními pásy.
+ Veškeré nářadí i hydraulické a jízdní funkce lze pohodlně ovládat
prostřednictvím multifunkčního joysticku.

Motory.
Výkonné dieselové motory se systémem common-rail:
+ 4válcové se 156, 177 a 231 PS a točivým momentem 900 Nm
+ 6válcové s 272 a 299 PS a točivým momentem 1200 Nm
pro vysoký výkon při snížené spotřebě paliva a až o 90 % méně
emisí díky technologii Euro 6.

Koncept pohonu.
+ Stálý pohon na všechna kola a 3 uzávěrky diferenciálu.
+ Možnou výbavou na přání je automatizovaná převodovka (EAS) pro řazení bez nutnosti použít spojku.
+ S
 ynergický pohon pojezdu EasyDrive umožňuje plynulou jízdu až 50 km/h během pracovního
nasazení a přepínání mezi hydrostatickým a mechanickým pohonem během jízdy.
+ Portálové nápravy.

Vývodové hřídele.
Přední vývodový hřídel má výkon 160 kW
a na mechanickém zadním vývodovém hřídeli
je k dispozici výkon až 220 kW.

Kabina.
+ K
 rátký přesah přední části vozidla a hluboké panoramatické prosklení kabiny nabízí
optimální výhled na čelní upínací desku.
+ S
 ada světel s pracovními a střešními reflektory v kombinaci s novým konceptem
stěračů zaručuje znamenitou viditelnost i v těžkých podmínkách.

Nástavby a přídavná zařízení.
+ Přední a zadní 3bodový závěs i čelní upínací deska.
+ S
 klápěcí korba, na přání se speciální vloženou
podlahou.
+ Standardizovaná rozhraní.
+ 4 hydraulické ovládací ventily s duální funkcí.

Systém regulace tlaku v pneumatikách na přání přímo z výrobního závodu
Na přání je k dispozici nově koncipovaný systém Tirecontrol Plus pro regulaci tlaku
v pneumatikách. Je integrovaný v portálových nápravách, funguje automaticky či manuálně a lze
jej jednoduše aktivovat na volantu. K dispozici jsou tři režimy nabízející optimální trakci na poli,
sníženou spotřebu paliva na silnici a dobré jízdní vlastnosti při vyšších rychlostech na silnici.

Pneumatiky.
Hydraulika.
Podle potřeby jsou k dispozici různé hydraulické systémy – například
load-sensing hydraulický systém s průtokem hydraulické kapaliny až 110  l/min
a tlakem 240 bar, který je výkonný a zároveň šetří pohonné hmoty.

Podle potřebného nasazení jsou k dispozici zemědělské či silniční
pneumatiky s ráfky z oceli či lehkých slitin. U Unimogu U 530 jsou jako
zemědělské pneumatiky s vysokým vzorkem k dispozici pneumatiky
velikosti až 495/70 R 24.
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Výborné pracovní podmínky.

Detaily a funkce konceptu ovládání.
01 Kabina s panoramatickým prosklením nabízí dle volby
2 či 3 plnohodnotná jednosedadla a optimální výhled
na pracovní prostor.
02 Prostřednictvím multifunkčního joysticku ve středové
konzole se ovládá hydraulika a zapíná se jím například
i funkce EQR – elektronická rychlá reverzace jízdy.
03 V
 ovládacích páčkách na sloupku řízení jsou
integrovány funkce jako řazení, motorová brzda (vpravo)
a hydrostatický pohon pojezdu (vlevo).

Bez ohledu na to, co přinese den či jaké úkoly na vás
čekají. Panoramatická kabina nosiče nářadí Unimog
splňuje vysoké požadavky na obsluhu, komfort
a bezpečnost. Promyšlený design kabiny se vyznačuje
intuitivní a ergonomickou obsluhou, pohodlnou pozicí
sedadel, vzduchem odpruženými sedadly s 3bodovými
bezpečnostními pásy, opěrkami hlavy a vyhříváním
sedadel, přídavným topením a klimatizací. Ergonomii
a jízdní komfort dále posiluje ABS a 3bodové uložení
kabiny.
06

04 Kombinovaný přístroj ukazuje na velkém displeji všechny
důležité informace jako stav oleje, tlak vzduchu nebo
nastavení hydrauliky.
05 Multifunkční volant umožňuje rychlé ovládání displeje
kombinovaného přístroje a hands-free zařízení.
06 K dispozici jsou až tři kamery (čelní, zadní a kamera
sledující pracovní prostor) pro lepší přehled o prostoru
v okolí vozidla.
07 Na přání lze kabinu vybavit přesuvným řízením
VarioPilot®, díky kterému může řidič vždy zaujmout
optimální pozici pro práci vlevo nebo vpravo. Další
možnou výbavou jsou speciální boční dveře a otočné
sedadlo pro ovládání ramenové sekačky spolujezdcem.
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Unimog: zkonstruován pro to, aby pracoval.
Vždy připravený. Unimog se dostane téměř všude a bude
pro vás pracovat v jakémkoliv terénu. Je tomu tak také díky
systému Tirecontrol Plus pro regulaci tlaku v pneumatikách.
S možností volby mezi režimy „silnice“, „písek“ a „špatná
cesta“ lze jedním tlačítkem zvolit správné nastavení
v závislosti na hmotnosti vozidla a rychlosti.

Hydraulické systémy šité na míru. Od jednoduché
sklápěcí hydrauliky až po výkonovou hydrauliku VarioPower®
je k dispozici optimální řešení pro nejrůznější aplikace
– například nový load-sensing hydraulický systém
s průtokem oleje až 110  l/min a tlakem 240 bar.

Sklápěcí hydraulika

20  l/min, 185 bar

Pracovní hydraulika

55  l/min, 210 bar

Jednookruhová

Pracovní hydraulika

32  l/min,
210 bar
(okruh I)

Koncept Unimogu jako nosiče nářadí umožňuje
hospodárnou, vysoce výkonnou a hlavně efektivní práci.
Ani ty nejnáročnější práce v zemědělství a lesnictví
– například práce s velkými štěpkovači, nákladními přívěsy
či velkoplošnými rozmetadly – nepředstavují žádný problém.

55  l/min,
240 bar
(okruh II)

Dvouokruhová
87  l/min,
240 bar (okruhy I + II)

Load-sensing hydraulika

110  l/min, 240 bar

Výkonová hydraulika

125  l/min, 280 bar

Okruh III
Systém pro regulaci tlaku v pneumatikách lze aktivovat prostřednictvím volantu
i za jízdy.
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Výkonová hydraulika
Okruh IV

125  l/min, 280 bar

Výškově stavitelný závěs s 80 mm koulí a zadní zvedací ramena s nosností až 5 t.

Unimogy U 430 a U 400 při zpracování dřeva na energii: maximální využití zadního vývodového hřídele, rychlá a ekonomická přeprava.
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Hospodárný přepravní prostředek pro pole i silnici.
Nenechte se zastavit koncem silnice. V současné době,
kdy roste tlak na snižování nákladů a velikost
obhospodařovaných ploch, je Unimog rychlým a efektivním
přepravním řešením pro zemědělce i dodavatele
zemědělských prací. Pokud se neustále pohybujete mezi
polem, silnicí a skladem, Unimog nabízí vysoký výkon napříč
širokou škálou aplikací: vynikající terénní schopnosti zároveň

s šetrností k půdě na poli a rychlost a bezpečnost na silnici
– to vše s vysokým užitečným zatížením a vynikající trakcí.
Jeho efektivní motory přitom zaručují, že spotřeba paliva
zůstává velmi nízká i při maximálním vytížení napříč
nejrůznějšími oblastmi zemědělských prací.

Díky možnosti výměny pracovních nářadí a čtyřem
prostorům pro navěšení pracovních nářadí a montáž
nástaveb je Unimog nejen velmi všestranný, ale především
také použitelný po celý rok – od zpracování půdy, nasazení
se sběracím vozem a rozmetání hnojiva až po sklízení úrody,
štěpkování dřeva a balíkování.

Vynikající výhled při nakládání: Unimog s předním nakladačem.

Unimog U 427 přepravující kejdu pomocí třínápravové cisterny.

Unimog U 530 s tandemovým přívěsem pro přepravu siláže.

12

Přepravní rychlosti až 90 km/h.

V zemědělství je při přepravě klíčové dosáhnout
maximálního užitečného zatížení. Proto je Unimog
konstruován pro velkou zátěž a objemovou kapacitu.
Nízká pohotovostní hmotnost a užitečné zatížení až 25 t
při celkové hmotnosti jízdní soupravy 40 t jsou pro
efektivní logistiku v zemědělství velmi silné argumenty.

Samozřejmě existují traktory, které byly zkonstruovány
pro práci na poli. A existují nákladní vozidla, která nabízejí
rychlou přepravu po silnici. Ale nyní je zde Unimog z dílny
Mercedes-Benz. Ten prokazuje robustní houževnatost
v terénu a na silnici postupuje efektivně a rychlostí
až 90 km/h – díky tomu je perfektně způsobilý i pro jízdu
po dálnici.
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Kombinace vysokého výkonu pohonu pro širokou škálu
aplikací nářadí a rychlosti na silnici.
Na poli je důležitá maximální možná šetrnost k půdě.
Unimog nabízí zřejmé výhody i při citlivých úkolech jako
postřikování plodin a hnojení. Portálové nápravy umožňují
velkou světlou výšku například při ošetřování obilovin.
Systém regulace tlaku v pneumatikách optimálně
přizpůsobuje tlak v pneumatikách aktuálním podmínkám

terénu. To umožňuje k půdě šetrný provoz s dobrou trakcí
i za špatného počasí. Prostřednictvím zadního vývodového
hřídele lze navíc při náročných operacích celý výkon motoru
převést na nářadí – například u velkoplošných sekaček.
Pro dodavatele zemědělských prací, kteří v dnešní době
musejí pracovat na stále větších plochách, je důležitá

rychlost – obzvlášť pokud musejí překonávat velké
vzdálenosti mezi zákazníky či od sebe vzdálenými pozemky.

Unimog s kombinací velkoplošné sekačky: rychlý na silnici, průbojný a silný
na poli.

Vysoký výkon při zpracování strniště pomocí 6metrového podmítače.

Unimog s nástavbou rozmetadla pro hnojení či vápnění.
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Portálové nápravy umožňují velkou světlou výšku – například při nasazení se sběracím vozem.

Zadní vývodový hřídel je využit při agregaci s balíkovacím lisem.

Unimog při nasazení s velkoplošným shrnovačem píce.
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Všestranný a spolehlivý při údržbě silnic,
zelených ploch u krajnic a remízků.
Dodavatelům zemědělských prací nabízí Unimog
možnost dalšího využití mimo období sklizně, a tím
i další zdroje příjmů. Unimog je ve svém živlu také při zimní
údržbě. Do korby Unimogu nebo přímo na rám korby
(4 kulové uzávěry) lze montovat automatické sypače
s kapacitou zásobníku 1,5 – 4,4 m3. Díky šířce již od 2,15 m
se Unimog dostane do míst, kam by se jiná vozidla nikdy
nevešla.

Zatáčení s řízením všech kol: přídavné řízení kol zadní nápravy činí Unimog
ještě obratnějším.
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Sněhové pluhy a sypače lze rychle nasazovat díky
standardizovaným rozhraním, jako je čelní upínací deska
dodávaná přímo z výroby. Unimog je tak během velmi krátké
doby připraven k použití i v případě náhlého příchodu zimy.
Krátký přesah přední části vozidla zaručuje vynikající výhled
na silnici. A díky vyváženému poměru zatížení náprav
je Unimog skvěle vybaven pro spolehlivý provoz v zimních
měsících, kdy zúročí své spolehlivé jízdní vlastnosti,
spolehlivé držení stopy, stálý pohon na všechna kola a ABS.

Unimog také vyniká při nasazení spojeném se stavbou
a údržbou silnic a cest, kde z něj spolehlivého pomocníka
činí jeho všestrannost a silný výkon. Například při agregaci
s asfaltovou frézou a zhutňovačem krajnic.

Unimog spojuje maximální plošný výkon s minimálním
rušením silničního provozu – používá zároveň až tři sekačky a přívěs na trávu. Aby byla práce na údržbě krajnic
ještě pohodlnější, lze Unimog vybavit přesuvným řízením,
otočným sedadlem a speciálními bočními dveřmi – pro více
pohodlí obsluhy a optimální výhled na pracovní prostor.

Blesková výměna

Efektivní jízda
až 90 km/h

Plynulá práce
až do 50 km/h

Nasazení nářadí
EasyDrive: Pohon na přání pro změnu mezi plynulou prací a na palivo úspornou jízdou s mechanickou převodovkou
prováděnou během jízdy.

Na podzim a na jaře lze Unimog i s namontovanou nástavbou sypače použít na další úkoly – například přepravu.
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Terénní Unimog U 4023/U 5023.
Pro práci na poli a v komunálním nasazení: zde se
nejlépe uplatní terénní Unimog. S pohonem na všechna kola
a mimořádnou schopností otáčení zvládne jakoukoliv výzvu,
a má tak v náročném terénu vždy jasnou výhodu.
Při postřikování plodin nabízí velkou světlou výšku na poli
a rychlost na silnici. Je vybavený běžnou hydraulikou a čelní
upínací deskou a lze na něj namontovat či navěsit různé
nástavby a přídavné stroje včetně sněhového pluhu
a automatického sypače pro použití při zimní údržbě.
V agregaci s jeřábem pak zvládne další škálu různých
přepravních a manipulačních operací.

Robustní a spolehlivý.

Zdatný v terénu.

+ Plně odpružený podvozek a kabina.

+ Systém Tirecontrol Plus pro regulaci tlaku v pneumatikách.

+ V
 elký chladič motoru na chráněném místě
nad nárazníkem.

+ Pohon na všechna kola pro vynikající trakci.

+ K
 ompletně svařený rám a zapouzdřený pohonný řetězec
pro dlouhou životnost v těžkém terénu.

+ Uzávěrky diferenciálů.

+ Velká světlá výška díky portálovým nápravám.
+ Krátký převis rámů pro extrémní úhly svahu a plošin.
+ Redukce převodových stupňů do terénu pro stoupavost
až 100 %.
+ Zkrutný rám vozidla.
+ Brodivost až 1,2 m.

Silný výkon.
+ V
 ysoce výkonný motor se 170 kW (231 PS).

+ Čelní kamera pro lepší výhled.

+ V
 elké užitečné zatížení.

+ Kamera pro couvání.

+ V
 edlejší pohon z motoru jako mechanické rozhraní
pro pohon nářadí (600 Nm), vedlejší pohony z převodovky
a hydraulická čerpadla.

+ Moderní a pohodlná kabina.

+ R
 ychlost jízdy až 90 km/h.
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Uživatelsky příjemný koncept.

Mnoho výhod v jediném vozidle.
Unimog společnosti Mercedes-Benz se systémem BlueTec 6
je nejen mnohostranný a šetrný k životnímu prostředí.
Je především také hospodárný, co se týče vytížení a provozních
nákladů.

Přehled výhod.
+ Vysoká přepravní rychlost až 90 km/h.
+ Efektivní přeprava díky vysokému užitečnému zatížení.

Příklady* pro zemědělské systémy přepravy až do 40 t přípustné celkové hmotnosti
jízdní soupravy s Unimogem U 530 v závislosti na použitém přívěsu a nástavbě:

8t

8t

8t

Užitečné
zatížení
24 t

Unimog se dvěma přívěsy,
přípojná hmotnost 2 × 16 t nebo 2 × 8 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 16 t

8t

17 t

Užitečné
zatížení
25 t

Unimog s třínápravovým přívěsem s otočnou nápravou,
vlečná kapacita 24 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 15 t

+ Nízká spotřeba paliva.
+ Soulad s emisní normou Euro 6.
+ D
 íky klasifikaci nosič různého zařízení – SM nemusí být
za stanovených podmínek používán digitální tachograf.
+ Přídavné stroje a nářadí lze montovat a navěsit vpředu
i vzadu díky hydraulickému systému a vývodovým hřídelům
přímo z výroby.
+ Lze agregovat všechna klasická zemědělská nářadí
a stroje.
+ K
 oncept podvozku umožňuje pohodlnou jízdu a dobrou
trakci v terénu.
+ Kompaktní rozměry pro větší obratnost na malém
prostoru.
+ V
 ysoké využití díky možnému komunálnímu
a zemědělskému nasazení (přeprava + nářadí).
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5t

17 t

Užitečné
zatížení
22 t

Unimog s tandemovým přívěsem,
zatížení oje 2 t, vlečná kapacita 20 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 13 t

4t

Užitečné
zatížení
22 t

18 t

Unimog s třínápravovým přívěsem,
zatížení oje 3 t**, vlečná kapacita 24 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 18 t

19 t

Užitečné
zatížení
19 t

Unimog s dolly nápravou a návěsem,
zatížení oje 2 t, vlečná kapacita 27 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 19 t

17 t

Užitečné
zatížení
17 t

Unimog s tandemovým přívěsem,
zatížení oje 2 t, vlečná kapacita 20 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 13 t

18 t

Užitečné
zatížení
18 t

Unimog s třínápravovým přívěsem,
zatížení oje 3 t**, vlečná kapacita 24 t, pohotovostní hmotnost soupravy: 18 t

*	Schválení v různých zemích EU v souladu s jejich národní legislativou:
– Unimog s prázdnou hmotností tahače včetně zemědělských nářadí a nástavby
– Průměrné prázdné hmotnosti přívěsů od výrobců na trhu
** K dispozici od roku 2016

Přehled modelů a technické údaje.

Model

U 216 | U 218

U 318

U 423

U 427 | U 430

U 527 | U 530

U 4023

U 5023

Výkon motoru

115 | 130 kW
156 | 177 hp

130 kW
177 hp

170 kW
231 hp

200 | 220 kW
272 | 299 hp

200 | 220 kW
272 | 299 hp

170 kW
231 hp

170 kW
231 hp

Točivý moment (Nm)

650 | 750

750

900

1100 |1200

1100 | 1200

900

900

Maximální přípustná celková hmotnost vozidla

10,0 t

11,0 t

13,8 t

14,0 t

16,5 t

10,3 t

14,5 t

Přípustné zatížení náprav (VA)

5,2 t

5,5 t

6,9 t

7,0 t

7,5 t

4,6 t

6,4 t

Přípustné zatížení náprav (HA)

5,5 t

6,0 t

7,8 t

8,0 t

9,5 t

6,0 t

8,8 t

Rozvor kol (mm)

2800

3000

3000

3150

3350

3850

3850

Rozměry v mm (D × V × Š)

4980 × 2855 × 2200

5155 × 2845 × 2200

5150 × 2900 × 2200

5300 × 2900 × 2200

5440 × 2900 × 2300

6000 × 2797 × 2480

6000 × 2818 × 2480

∅ otáčení (m)

12,6

13,7

13,7

14,3

15,1

16,2

16,6

Světlá výška1 (mm)

347

337

431

431

446

441

470

Pneumatiky (nejmenší)

295/60 R 22,5

295/60 R 22,5

315/80 R 22,5

315/80 R 22,5

365/85 R 20

335/80 R 20

365/80 R 20

Pneumatiky (největší)

425/75 R 20

425/75 R 20

445/70 R 24

445/70 R 24

495/70 R 24

425/75 R 20

495/70 R 24

Rychlost na silnici

90 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

90 km/h

Systém hydrauliky

•

•

•

•

•

Vývodové hřídele

(•) pouze přední

•

•

•

•

Speciální vybavení

Systém regulace tlaku v pneumatikách

•

•

•

•

EasyDrive (hydrostatický)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Čelní/zadní závěsí2
Řízení všech kol
(1)
(2)

•

(•)(2)

(•)(2)

•

•

S největšími pneumatikami.
Prostřednictvím autorizovaného nástavbáře
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Svět vozidel Unimog.
Služby pro vaši mobilitu a flexibilitu.

Financování a leasing.
S našimi finančními službami na míru si můžete
zachovat flexibilitu, kterou pro své účetnictví
potřebujete. Společně s Mercedes-Benz bankou
a Unimog partnery vám nabízíme služby na míru jako
leasing, financování, leasing s plným servisem
a prodlouženou záruku. Podrobnější informace
obdržíte od svého autorizovaného zástupce
pro Unimog.

+ F irma Daimler Financial Services
poskytuje financování a leasing
pro cca 40 % celosvětové produkce
všech vozidel Daimler.
+ Firma působí v téměř 40 zemích.
+ D
 aimler Financial Services
celosvětově zaměstnává okolo
7000 lidí.

Získejte více informací o dalších
možnostech použití vozidel Unimog.
Mercedes-Benz Unimog podává špičkové výkony i v jiných
oblastech, kde se zúročuje jeho jedinečná mnohostrannost.

Servis Mercedes-Benz.
Kdekoliv nasadíte svůj Unimog – Mercedes-Benz
je vám k ruce. Ve více než 130 zemích po celém
světě máme více než 650 servisních středisek,
kde se v případě potřeby ihned postaráme o váš
Unimog. Učiníme tak se stejnou péčí, stejnými
zkušenostmi a stejnými technickými možnostmi,
se kterými jsme ho postavili. Servisní pokrytí zajišťuje
síť kompetentních Unimog partnerů.

+ P
 rvotřídní kvalita služeb ve více než
650 servisních střediscích ve více
než 130 zemích po celém světě.
+ Údržba, diagnostika, opravy.
+ Technická péče.

KOMUNÁLNÍ

POŽÁRY A ZÁCHRANNÉ
OPERACE

DVOJCESTNÉ VOZIDLO

ENERGIE

STAVBY

...A MNOHÉ DALŠÍ

+ Uživatelská podpora a školení.
+ Individuální koncepty financování
a vozových parků.
+ S
 lužby pro mobilitu od rychlé
počáteční pomoci až po zapůjčení
vozidla.

Originální díly pro dokonalý soulad a maximální
funkčnost: Od svého poskytovatele servisu Unimog
získáte originální díly Mercedes-Benz – nové či
opravené. Máte tak záruku prvotřídní kvality
Mercedes-Benz, vynikajícího poměru hodnoty a ceny
a dlouhé životnosti těchto dílů. Kromě toho můžete
od svého poskytovatele servisu Unimog získat
exkluzivní Mercedes-Benz příslušenství
pro dodatečné vybavení vašeho vozidla.

+ Originální díly Mercedes-Benz.
+ O
 riginální výměnné agregáty
Mercedes-Benz.
+ Optimální dostupnost.
+ Skvělý poměr ceny a užitné hodnoty.
+ Záruka na díly a montážní celky.
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K údajům v tomto katalogu: Změny konstrukce a výbavy jsou vyhrazeny. Údaje v tomto katalogu je nutno považovat za orientační. Popisy a obrázky mohou
obsahovat i zvláštní výbavu, která není součástí sériové dodávky. Tento katalog může rovněž obsahovat typy a poskytované služby, které v některých zemích
nejsou k dispozici. V případě dotazů se obracejte na autorizovaného dodavatele vozidel Unimog v České republice. www.croy.cz
Vytištěno v České republice.
CROY s. r. o., autorizovaný importér Daimler A.G. pro Mercedes-Benz Unimog v ČR a autorizovaný prodej a servis nákladních vozidel Mercedes-Benz
Plzeňská 2599, 269 01 RAKOVNÍK, ČR, Tel.: 313 251 111, Fax: 313 517 095, e-mail: unimog@croy.cz, www.croy.cz

