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 : )כסטנדרט( הרכב כולל את המפרט הבא    

 
 .רכב גבוה עם צמיגי שטח וג'נטים אלומיניום 

  נוסעים. 8או  6  -ל ארוך גג 

  .חלון קדמי 

  ת צד + מראה פנימיתומראשני  –סט מראות.  

  חגורות בטיחותסט. 

 ח תמפחית מ– VOLTAGE REDUCER –  12 –להפעלת מכשיריםV              

 אור בלם.  ו איתותהכוללת  מובניתת לד מערכת תאור 

 צופר 

  בדגמים חשמליים(מד מצברים שעון( 

 כוון אוטומטית מנגנון הכולל מערכת בלמים מכאנית  

 בלם שרות 

 מערכת האטה בעזיבת בלם. 



 
 קשר   ימי   בע"מ 

   
 03 5180150פקס:  03 6818814טל:  6811333תל אביב מיקוד   9קשר ימי בע"מ, רח' שניצלר 

Email : kesher@inter.net.il   Fax: 972-3-6818758   36818814ZIP66063 Tel: 972-   , KESHER YAMI LTD 9 Shnizler St. TEL-AVIV 

 

 .בולמי זעזועים ומתלים נפרדים לנסיעה נוחה ובטוחה 

 ניתנת לכיוונון מהירות נסיעה 
  מערכת -בדגמים חשמליים Watering System - בין נוזל איזון על שומרת המערכת 

תוך  בקלות נעשה מצבריםב מים מזוקקים  מילוי. מצבריםב הנוזל מצב מד  +המצברים
ידנית וללא מגע ישיר עם המצברים  על ידי משאבה במקביל, המצברים לכל שניות,

 .והחומצה

 
 מחיר לדגמים חשמליים:

 
 + מע"מ DC  - 39,820מנוע חשמלי  LIMO Special Edition-YDR 4ארוך להובלת נוסעים 
 + מע"מ AC  - 43,800 מנוע חשמלי LIMO Special Edition-YDR 4ארוך להובלת נוסעים 

  
 מחיר לדגמי בנזין :

 
 + מע"מ 39,820 –מנוע בנזין  LIMO Special Edition-YDR 4ארוך להובלת נוסעים 
 + מע"מ QuieTech EFI - 43,872מנוע  LIMO Special Edition-YDR 4ארוך להובלת נוסעים 

 )דגם מושתק( 
 

 הערות:
ארגז אחורי, טמבון קדמי, מגיני  ספסל אחורי, –אפשריות כגון ת נוספותוספות  אינו כוללהמחיר  .1

 .'וכובוץ, כיסוי חורף 

 

 מע"מ. אינו כוללהמחיר  .2
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 6811333תל אביב  9רחוב שניצלר 
 

  109/  114/  116 –)רב קווי(  שלוחות פנימיות  03-6818814טלפון: 
 03-5180150פקס: 

 
 )תל אביב(  052-5895959 –רמו נייד א

 )אזור דרום(  052-5814242 –נייד גילעד 
 )אזור צפון(  054-6888561 –נייד דני     
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