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Een voertuig als de nieuwe Mercedes ..Benz
terreinwagen was er nog niet eerder.

Hoe meer mogelijkheden een terreinwagen
biedt, des te doelmatiger is hij. Verschillende
gebruiksmogelijkheden vergen echter eveneens
verschillende eigenschappen, die in één en
dezelfde wagen moeten zijn verenigd, Pas daar-
door kan de bentter naar verkiezing en omstan-
digheden de prestaties ten volle benutten.

De behoefte aan terreinwagens groeit en
daardoor stijgt ook het aanbod. Wat de koper
echter nodig heeft en verlangt, is een terrein-
wagen die door veelzijdige toepassingmogelijk-
heden ekonomisch en voor elke taak tot in de
perfektie geschikt is.

Deze terreinwagen heeft Mercedes-Benz
gekonstrueerd en gebouwd. Een terreinwagen
die specialistische eigenschappen voor de meest
gevariëerde taken in zich verenigt. En die
ongeëvenaarde technische kwaliteiten bezit.

Met deze terreinwagen heeft Moreedes-
Benz aan haar programma van personen- en
bedrijfswagens een derde kategorie toegevoegd.

Voor de ontwikkelrug en produktie van
de Mercedes-Benz terreinwagens werd samen-
gewerkt met de Oostenrijkse terreinwagen-
speciali st: Srevr-Dai mi er-Puch.

In een tijdsbestek van zeven jaar vonden
de ervaringen en ideeën van beide ondernemin-
gen hun weerslag in een terreinwagenserie van
tot dusver ongekend karakter.

De enthousiaste reukties van de vakpers
bij de presentatie, voorjaar 1979, kunnen
worden samengevat in het begrip (perscitaar) :
lItechnisch meesterwerk"









Het antwoord op iedere eis.

Personenwagens die cloor het terrein kunnen
rijden zijn er al, evenals speciale terreinwagens,
die ook over cic weg kunnen. Deze compro-
missen waren voor Mercedes-Benz niet acceptabel.

Gedurende een lange wetenschappelijke
ontwikkelingsfase met zeer veel testwerk werd
een nieuwe kategorie van volledig op het terrein
atgestcmde en volledig voor de normale weg
geschikte voertuigen gecreëerd. Door deze
eigenschappen zijn de Mercedes-Benz G-typen
superieur aan andere terreinwagens.

Welke eisen u ook aan een terreinwagen
stelt, de Mercedes-Benz G heeft het passende
antwoord. Een serie van ruim 40 varianten,
gerealiseerd in superieure techniek en van de
spreekwoordelijke Mercedes-Benz kwaliteit.

De buitengewoon hoge gebruikswaarde
van deze voertuigen berust bovendien op de
perfekte afstemming op elkaar van alle essen-
tiële koristruknes en eigenschappen.

Daartoe behoren de onder alle omstandig-
heden toereikende vermogenreserves, de
transmissiefunkties. het onderstel, de veiligheids-
voorzieningen en het hoge laadvermogen en
treingewicht.

Probleemloze bediening, ook onder extreme
omstandigheden, heeft in het Merccdcs-Bern
concept dezelfde aandacht gekregen als effek-
ricvc roestpreventie, kwalireirskontrole op
materialen en afwerking, en een bewust streven
naar dc eenvoudigste service- en reparatie-
mogelijkheden.

Zeker: deze wagens stralen een sfeer uit
van avontuur en hun veilige beheersing, het
schijnbaar moeiteloos overwinnen van de
lastigste situaties, geven u de sensatie van een
uitzonderlijke belevenis, maar de Mercedes-Benz
terreinwagens worden toch in de eerste plaats
gebouwd om werk te verrichten.

Bij hulpverlenings- en reddingswerk. in
dienst van politie of brandweer, bij bosbeheer
of aardgaswinning. als ravitailleringswagen of
als werkpaard bij grote bouwprojecten, in de
landbouw of als universele rnanus-van-alles bij
de jacht, op de camping of bij transport - de
Mereedes-Bene terreinwagen kan alles aan en
zal overal het werk gemakkelijker en plezieriger
maken.



Ook als u niet weet wat u in het terrein
te wachten staat kunt u er zeker van
zijn dat onze techniek het voor u klaart.

Met autowegsnelheid rijden oflangs een
boulevard flaneren is, technisch gezien, één ding.
Een modderpoel doorwaden, tegen hellingen
met steenslag opklauteren, door woestijnzand
ploegen is een andere zaak.

Tegen beide taken is de Mercedes-Benz G
volkomen opgewassen. Gedurende de honder-
den proeven en tests werd een ideale kombinatie
van onderstel en aandrijvingsaggregaten gevon-
den: stijf, dragend chassisraam. starre, stabiele
assen, grote schroefveren, vierwielaandrijving
en - als extra - differentiëelsloten voor en
achter.

Onbuigzame ruggegraat
Met 2,5 of 2,8 ton vol beladen op twee

wielen staan, na een sprong op alle vier wielen
landen, met flinke snelheid over scherpe stenen
jagen - dit alles vereist in de eerste plaats een
absoluut sterk en onbuigzaam chassis.

Bij de Mercedes-Benz terreinwagens
bestaat het ladderchassisraam uit twee sterke,
kokerbalkvonmige langsliggers, door meerdere
buisvormige traversen samengevoegd tot een
uitzonderlijk stijf fundament, dat bestand is
tegen buiging en torsie.

De opbouw is een onafhankelijke, sterke
en gesloten eenheid, die via 8 rubberblokken
op het chassis is bevestigd.

Eén basisprincipe voor de hele serie
Deze basiskonstruktie. die zich voor een

terreinwagen beter leent dan een zelfdragende
carrosserie, geldt voor alle typen en varianten
van de Mercecles-Benz terreinwagensene. Voor
de open terreinwagen, de stationwagen, de
gesloten versie, voor beide wielbasisvarianren

van 2,4, resp. 2,8 meter en voor cle vier ver-
schillende motoren, waarvan de type-aan-
duidingen zijn afgeleid: 240 GD (2,4 liter diesel-
motor), 300 GD (3 liter dieselmotor), 230 G
(2,3 liter benzinemotor) en 280 GE (2,8 liter
benzine-inspuitmotor).





Waar wij de maat namen zult u wellicht
nooit rijden.

Het rnotorvermogen voor superieur terrein-
werk is aanwezig. AI na~lI'wens en gebruiks-
eisen van 53 kW (72 pk) tot liS kW (156 pk).

011'1 dit vermogen in het terrein ook
volledig effektief te kunnen benutten is voor de
Mercedes-Benz terreinwagen een reeks speciale
oplossingen toegepast. Waarvan sommige in
terreinwagens van andere komaf niet te vinden
zijn, terwijl sommige bestaande oplossingen
niet werden overgenomen omdat ze niet aan de
normen van Mercedes-Benz voldeden.

Niet gauw benauwd
De verhouding tussen wielbasis en

carrosserielengte is zodanig gekozen dat de over-
houw voor en achter zo kort mogelijk is. Van
vooras tot voorbumper slechts 745 mrn en van
achteras tot achterbumper 800 rnrn. Daar de
opbouw pas op ashoogte begint is er sprake
van zeer gunstige vrijloophoeken boven het
grondniveau. Zelfs als een helling steil begint of
de wagen in een kuil duikt zit de carrosserie
niet in de weg.

Een verder voordeel, dat voor belde wiel-
basis geldt: bij rerrcinwcrk kunnen voor- en
achterkant de grond niet raken en daardoor
beschadigen.

Met voor en achter een vrijloophoek
boven de grond van meer dan 40° en - afhan-
kelijk van de bodemgesteldheid - een klimver-
mogen tot 80% zijn alle voorwaarden voor
ongehinderde bewegelijkheid in het terrein
geschapen.



De Merceelcs-Bern oplossiru; van de stroef
dempende vering betekent een hetere aan-
passing aan oneffenheden in het terrein, srabi-
liseert de \Vagen en daurrncc de vrije bodem-
hoogte, en dit geeft dl' bestuurder her concrete
gevoel, de wagen volledig in de hand te hebhen.

War over de vrije bodemhoogte is gc:cgd,
geldr in dcccltde mate voor de haast nog
belangrijkere hcl1înghoek russen de assen. Hoge
wallen, duintoppen, kopjes en rotskarnmen

De Mercedes ..Benz terreinwagen staat
overal zijn mannetje.

Van evengrote praktische hetekenis :ijn de vrije
bodcmhoogrc en de hellinghoek tussen de
assen. Ook hier is de Mercedes-Ben: G toon-
aangevend. Met 3 personen aan boord bedraagt
de vrije bodemhoogt 215 rnm. Ook hij volle
vaart over losse ondergrond levert de konstruk-
tie van het onderstel van de Mereedes-Bene
terreinwagen prestaties als geen tweede. Resultaat
V:1Il de optimale askonsrrukrie,

Na rullocc proefnemingen werd gekozen
voor starre ~lSSCIlvoor en achter, in combinatie
met lanac schroefveren hij alle vier wielen. De
schroefveren werken vóór lineair en achter
progressief Geheel ingevecrcl komen holle rubber-
veren in aktie, die tegelijkertijd als veerweg-
bcgrcnacrs fungeren.

De starre assen hebben t.o.v. gedeelde
~ISSl.'nhet grote voordeel dat :e ook in ruw
terrein het niveau van de wager: hoog houden.

Rolt b.v.vcn wie] over een grote steen. dan tilt
de starre as ook de kostbare vcrdeelbak uit de
ge\'arcn:onc. Door stugge, maar niet harde
vering wordt het onaangename dansen in her
terrein voorkomen, dat bij een slappere \'ering
tot hard doorslaan kan leiden en de besturing
van de \Vagen bomoeilijken.

kunnen, ronder dar de bodem iets raakt of
vastloopt, slechts overwonnen worden met
een gunstige hc!linghoek russen de assen.
Onderlinge asatsranc] en vrije bodemhoourc
maken dl' Ml'rcede,-Ben: G-rypcn war dit
betreft optimaal.



hij in een gevaarlijke schuine stand blijft steken.
Doordat het mogelijk is om tijdens het

lijden snel de vierwielaandrijving, de terrein-
versnelling of - indien aanwezig - de differen-
tiëeisloten in te schakelen wordt een ongewild
stilstaan voorkomen.

Een ideale zwaartepuntligging en ideale
asdrukverdeling zorgen er verder op kritieke
hellingen voor dat de Mercedes-Benz G lang-
zaam zijdelings wegglijdt, maar niet kantelt.
Een teken voor de bestuurder dat hij tot aan
de grens is gegaan.

Gekonstrueerd om op de grond te blijven.
Met alle vier wielen.

Niet altijd zalmen fikse oneffenheden in het
terrein kunnen ontwijken. Assen en veren hebben
clan heel wat te verduren. Bewegen de assen
daarbij niet naar behoren, dan zijn harde stoten
en een vermindering van tijstabiliteit het gevolg.

Bij de Mcrcedes-Benz terreinwagens
kunnen de assen over een zeer grote afstand
bewegen: 260 rnrn (volgens DIN-norm 70020).
Met liladinplaats van schroefveren is zoiets
niet te bereiken. De bijzonder lange schroefveren
hebben een grote veerweg en dragen op hun
beurt bij ZIJn een moeiteloos overwinnen van
niveauverschillen en hindernissen in het terrein.

Glijden inplaats van kantelen
Wanneer een wagen een zekere zijdelingse

hellinghoek overschrijdt, kantelt hij, vooral als



Een terreinwagen die in het water
niet gaat drijven.

De doorwaaddiepre voor de Mèreedes G is
maximaal 60 cm. Motorvermogen, terrein-
versnelling en eventueel de differcntiéelsloren
zorgen er voor dat deze zeldzame mogelijkheid
ook daadwerkelijk kan worden benut zonder
dar de wagen blijft steken.

De portieren sluiten waterdicht. De vloer,
alle felsranden en flenzen zijn tegen binnen-
dringend water afgedicht. En tegen meerprijs
kunnen ook de pedaal openingen waterdicht
worden gemaakt.

Motor en elektrische installatie zijn tot aan
doorwaaddiepte tegen water beschermd.
Tegen de gevolgen van water en roest is OVCI;-
gens de hele wagen, van chassis tot dak, grondig
behandeld.

Niet alleen tegen water
Vooral in het water, maar nuk in het

terrein is de hoogte van bodem-oneffenheden,
uitstekende steen- of rotsblokken en andere
hiucicrnisscn vaak moeilijk te schatten. De
ervaren terreinrijder zal liever drie uitwijk-
manoeuvres te veel maken dan één te weinig.
Desondanks is bij de Mercedes-Benz G het
stabiele gegoten oliecarter door een hoger
opgehangen motor en door een sterke bescher-

rningsplaar onder de motor regen beschadigin-
gen door obstakels beschermd.

De carrosserie is eveneens besrand tegen
gebruik in extreem ruw terrein. Langs beide
flanken zijn kunststof beschermingsstrips aan-
gebracht, die tevens een sterke vervuiling van
de opbouw boven dc taillelijn tegengaan.
Radiateurgrill en koplampen hebben een kras-
bestendige kunststof-bekleding en de sterke
bumpers kunnen ook heel wat verduren.



Zelden laat superioriteit zich technisch zo goed verklaren

Alle Mcrccdes-Bcnz G-rypen zijn uitgerust met
4-wiehandrijving. Kort achter de normale
4-versncllingsbnk is een naar twee richtingen
werkende vcrdeelbak gemonteerd. Deze heeft
dl' volgende schakelstanden. "Ou = geen aan-
drijving op voor- en achteras. "St' = alleen
achterwielaandrijving (wegversnelling). 1,SAu =
vierwielaandrijving voor licht terrein. "GA" =
vierwielaandrijving voor ZWJar terrein, de

zogeheten rerreinversnelling, waarbij cen extra
reductie van 1: 2.14 in de verdeel bak er voor
zorgt dar bij halvering van de rijsnelheid de
trekkracht aan de vier wielen wordt verdubbeld.

Vierwielaandrijving en terreinvcrsnclling
kunnen niet alleen bij stilstand, maar ook onder
het rijden worden in- en uitgeschakeld. Een
groot voordeel voor cen vlotte en venige over-
gang van licht naar zwaar terrein.

Diffcrentiëelsloten voor en achter
Wanneer de Mcrcedcs-Bcnz rcrrcinwuge»

wordt ingezet waarbij extreem veel van hem
wordt gevergd, kan hij worden uitgerust met
diffcrenriëelsloten in zowel de achteras, alsook
de vooras. Deze kunnen onafhankelijk van
elkaar worden ingeschakeld met behulp van
twee hand les. Evenals de vierwielaandrijving
kunnen de diffcrcntiëclslotcr. zowel bij stilstand,
als ook onder het rijden worden in- of uit-
geschakeld.



Wat hij draagt en wat hij trekt
Bij een toelaatbaar roraalgcwichr van

2500 kg (korte wielbasis) en 2800 kg (LlI1gc
wielbasis) ligt het draagvermogen al naar gelang
de opbouw tussen 615 en 860 kg. Daarvan kan
tot maximal 200 kg op het dak worden ver-

voerd. Aldus beladen trekt hij dan ook nog
eens een ongeremde aanhanger van 750 kg en
een geremde van 2500 kg.

als bij de Mercedes ..Benz terreinwagen.

Deze konstruktie maakt een ononder-
brokcri rit bij wisselende terreinomstandig-
heden volledig probleemloos. Omdat het juist
in zwaar terrein of bij steile hellingen van groot
belang is de vaart er in re houden is dit schakel-
systeem een groot voordeel van de Mercedes-
Ben:;: terreinwagens.
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• De 280 GE, sterke ó-cilinder, 2,8 liter
benzine-inspuiunotor, 115 kW (156 pk),
topsnelheid ca. 150 km/u.

Een trekkrachtig programma:
de motoren van de Mercedes ..Benz terreinwagen .

Aan de veelsoortige eisen die aan een terrein-
wagen worden gesteld komt Mercecles-Benz
tegemoet cloor cle veelzijdigheid van elk cler
afzonderlijke typen en door het keuzeprogramma.

Carrosserie, wielbasis, aantal zitplaatsen,
maar ook het motorvermogen kunnen bij de
Mcrcedes-Benz G volkomen in overeenstem-
ming met de gebruiksdocleindcn worden
gekozen.

In het leveringsprogramma zijn 5 verschil-
lende motoren opgenomen:

• De Mcrcedes-Benz 240 GD, 4-cilincler diesel-
motor, 2,4 liter, 53 kW (72 pk).

• De 300 GD, 5-cilinder dieselmotor, 3,0 liter,
65 kW (88 pk).

• De 230 G, 4-cilinder benzinemotor, 2,3 liter,
66 kW (90 pk) voor normale benzine.

• Een wat hoger gecomprimeerde variant hier-
van met 75 kW (102 pk) voor superbenzine.

AI deze motoren hebhen zich al sinds
jaren waar gemaakt als krachtbronnen voor de
Merccdes-Bene personenwagens. Door een
reeks modificaties werden cij aangepast aan de
eisen die het terreinwerk stelt.

Daarmee zijn voor alle gcbruiksdoclcindcn
terreinwerk-motoren beschikbaar, die konsrruk-
tief volledig zijn beproefd en waarvan de
betrouwbaarheid en economie, ook in hard
continubedrijf, zijn gewaarborgd,





De konstruktie van de Mercedes-Benz G is van
dien aard dat de bestuurder voor elke hindernis
in het terrein een passende technische oplos-
sing bij de hand heeft.

Buiten de veelomvatrende sr.mclnaruir-
voering kan hij voor speciaal gebruik kiezen uit
een groot aantal accessoires die ah extra meteen
al bij de produktie van zijn Mcrccdcs-Bcnz
terreinwagen worden ingebouwd. Uw Moreedes-
Benz verkoper zal u bij her bepalen van uw
keus gaarne van advies dienen.

Het juiste technische antwoord op alle
gcbruiksproblemen,

Voorbeeld: lier
Hindernissen die men met de Merccdcs-

Bem G niet rijdend kan nemen kunnen stil-
staand uit de weg worden geruimd. Mer de lier.
Deze is voor de radiateur aan het chassis ge-
monteerd en wordt elektrisch aangedreven.

Met deze als extra leverbare lier bent u in
geval van nood ook in staat zelf uw wagen
weer op gang te trekken.

Van de vele andere speciale accessoires
noemen wij: differentiëelsloten voor en achter.
een sleepoog vóór, één trekhaak achter, extra
bescherming voor radiateur en motor, een
tropendak tegen al te intense zonnchitre. banden
van verschillende maten en profielen, wuaron-
der de extra brede woestijnbanden. ere.





De "stationwagl'n" heeft een geslotcn
opbouw. Tweedeurs in de versie met korte wiel-
basis, vierdeurs bij dL' lclnge (285 cm) wielbasis.
Rondom ruiten, die nccrdruaih.mr :ijn in de
porticren. Achter naar keus een één- of tweedelige
deur of een klep.

De "gcslorenwagen" wordt in tweedeurs
vcrsic met nccrdruniburc portierruiten ,L:ek\'Crd.
De laadruimre is bij clc korte en langere uir-
voerins standaard eender ruiten. Achterdeur-
variaties als bij de stationwagen.

Op de weg gedraagt de terreinwagen zich
als een personenwagen.

A~lIldrijvingsaggregat('n en onderstel. die in her
terrein met succes zwaar werk verrichten, geven
de Mercedes-Benz G op de weg de rij-eigen-
schappen van een gekultiveerde personen-
wagen. Dit verwonderlijke feit is het resultaat
van een consequent nagestreefd konstruktie-
principe en van cen :eer nauwkeurige afstem-
ming op de praktijk. Een technisch superieure
concept dat in de:e perfektie rijn gelijke nog
moet ontmoeten.

Technische perfektie in 5 variaties
Dit technisch superieure concept ligt ten
grondsLlg aan alle Mcrcedcs-Be»; G-typen en
-uitvoeringen. Welke wielbasis en opbouw u
kiest is dus alleen afhankelijk van uw specifieke
gebru iksdocl ei ndcn.

De "open terreinwagen" wordt alleen met
korte wielbasis (240 cm) geleverd. Zijn stoffen
kap van moeilijk ontbrandbaar en water-
bestendig weefsel is snel opeceer en heeft ruiten
van acrylgl3s opzij en in de uchterwand. De
twee portieren hebben neerdraaibare ruiten. Een
sterke rol beugel versterkt het geheel en ver-
hoogt de veiligheid. De achterkant is voorzien
van een naar boven oprolbare flap.





ruitewissers met 2 snelheden, combinatie-
schakelaar aan de stuurkolom, ook bij de diesel-
typen een normaal sleurelsrartsvsteern, ruite-
sproeiers. Stoelen en bedieningsorganen zijn
volgens ergonomische inzichten gevormd en
geplaatst. Men rijdt met de Mercedes-Benz
terreinwagen als met een personenauto.

De Mercedes ..Benz G is een willig
werkpaard.

Snel en exact reageren en handelen is in een
terreinwagen een van de belangrijkste voor-
waarden voor zeker en veilig lijden. Daarom
heeft Mercecles-Benz voor cle G-typen een een-
voudig en logisch bedieningssysteem toegepast.
De Mercedes-Benz G kan gemakkelijk en
zonder inspanning worden bestuurd.

Bestuurder en passagier zitten op stevig
beklede, verstelbare stoelen, die een uitstekende
zijdelingse steun geven. Hoofdsteunen zijn
standaard. Het stuur biedt optimale grip. Alle
schakelaars en de handrem zitten logisch
binnen handbereik.

Het instrumentarium geeft duidelijk de
nodige informatie, b.v. over differentiëelsloten,
aanhanger en remmen. Tot de uitrusting beho-
ren o.a. verwarming en ventilatie met aanjager,

Stuurbekrachtiging en automatic
De G-typen hebben in standaarduitvoering

de beproefde Mercedes-Benz kogel kringloop-
stuurinrichting. Op wens wordt een stuurbe-
krachtiging ingebouwd, die ondanks de lichte
besturing het contact met de weg niet beïn-
vloedt. Een technische specialiteit voor een
terreinwagen, en voor de bestuurder een niet
onwelkome geringere belasting. is de als extra
leverbare automatische vierversnellingsbak.
Deze automaat schakelt zijdezacht op het juiste
moment en maakt dat de bestuurder zijn aan-
dacht op belangrijkere zaken dan schakelen
kan richten.



Resultaat: optimaal veercomfort onder alle rij-
en beladingssituarics.

Aangezien overhellen van de carrosserie
ook nog wordt tegengegaan door een torsiesta-
bilisator kan de Mercedes-Benz C zijn wend-
baarheid - niet te brede bouw, nauwkeurige
besturing, draaicirkel van slechts 11.4 meter bij
de korte en 12,9 meter bij de lange wielbasis -
ten volle uitspelen.

Te rijden als een Mercedes.
Door de Mercedes ..techniek.

In het terrein niet te soepel, op de weg niet te
stug - een van de belangrijkste grondregels
voor aangepaste en veilige rij-eigenschappen.
Het door berekeningen, rollenbanktests en
praktijkproeven uitgewerkte veer- en schok-
dempersysteem van de Mercedes-Benz terrein-
wagens komt aan deze eisen op ideale wijze
tegemoet.

Exacte asgeleiding voor en achter door
twee bijzonder lange geleidearmen in lengte-
richting alsmede door een Panhardstang in
dwarsrichting.

De door de wiclbeweging veroorzaakte
dynamische krachten worden door vier grote
schroefveren en vier dubbelwandige telescopi-
sche schokdempers snel en zeker opgevangen.
Veren en schokdempers hebben een grote uit-
slag. De achterasveren werken bovendien pro-
gressief. De schokdempers zijn zover mogelijk
naar buiten, zo dicht mogelijk bij de wielen
gemonteerd.

Gescheiden servoremsysteem
Betrouwbare remwerking bij geringe

krachtsinspanning, zonder dar de koersstabiliteit
van de wagen wordt beïnvloed. Vóór schijf-
remmen met aan beide kanten remtangen met
vier remzuigers. Achter trommelremmen met
twee zelfbekrachtigende remschoenen. Auto-
matische riastelling vóór en achter. Het rCI1l~

systeem heeft een vacuumbekrachtiging.
Automatisch werkende, lastafhankelijke rem-
clrukregclaar op de achrerremrnen,







Op de weg vergeet men dat
het een terreinwagen is.

De Mercedes-Benz terreinwagen reageert ten
aanzien van alle belangrijke rij-eigenschappen,
zoals koersstabilireit, bochtgedrag en sporing
op een wijze die tot nog toe door terrein-
wagens niet zijn vertoond. De vering die grote,
alsook kleine oneffenheden absorbeert spaart
inzittenden en lading.

Uitgekiend comfort is een produkt van
doelmatigheid. Bij de Mercedes-Benz G begint
het al met de grote, wijd openslaande portieren.
Een gemakkelijke instap en voldoende hoof-
druimte voor de passagiers, ook bij in lengte-
richting opgestelde banken. Het beladen en
leeghalen van de laadruimte kost al evenmin
veel moeite: de laadvloer ligt laag en is vlak, de
wielkasten zijn afgevlakt en de achterbank is
neerklapbaar.

De deuropening achterin is een meter
breed. De ruimte achter de voorzittingen is tot
1,65 meter diep, 1,51 breed en 1,19 meter hoog.
Een massa plaats voor maximaal 9 passagiers
of een overeenkomstige lading. Het reservewiel
kar. op wens op een wegdraaibare steun aan de
achterzijde van de wagen worden aangebracht
om binnenruimte te winnen.



Het verwarmings ..en ventilatiesysteem
kan ook extreme weersomstandigheden aan.

De Mercedcs-Benz G wordt voor de interna-
tionale markt gebouwd. De bestuurder moet
zowel bij de poolcirkel als bij de evenaar zich
er prettig in voelen. Om het buitenklimaat in
het gewenste binnenklimaat te veranderen zijn
uitgebreide standaarden extra-uitvoeringen
leverbaar.

Basis is het ingebouwde verwarmings- en.
ventilatiesysteem. Het brengt vanaf de stofarme
zone voor de voorruit voldoende frisse lucht
naar binnen. Zo nodig helpt een krachtige aan-
jager een handje. Is de verwarming ingeschakeld,
dan zorgt deze tweetraps aanjager voor snelle
verwarming. De uitstroomopeningen voor
frisse en warme lucht zijn zodanig geplaatst, dat
de lucht overal komt en het interieur gelijk-
matig en tochtvlij verwarmt of koelt. Lucht-
roosters bevinden zich in de voetenruimte,
onderlangs de voorruit en aan de uiteinden van
het dashboard, de laatste zijn verstelbaar. De
stationwagen heeft nog extra roosters in de
voetenruimte achterin.

Via een ventilatieklep met directe lucht-
inlaat kan in de wagen in iedere gewenste
richting een sterke stroom frisse lucht worden
geleid.

De bu itengewone verwa rmi ngscapaci tei t
kan een temperatuurverschil van 45° aan: van
- 25° C buitentemperatuur naar +20°C
binnentemperatuur. Venvarming en ventilatie
zijn voor boven en onder afzonderlijk regelbaar.

Tegen meerprijs kan men het systeem
laten kompleteren door airconditioning,
tropendak achterruitverwarming, warmte-
werend glas rondom en een extra-vcrwarming
die ook met extreem lage buitentemperaturen
afrekent.

•."~,



Hoe vanzelfsprekend het ook mag klinken: de
robuuste en sterke konstruktie van de Mercecles-
Benz G is tegelijk een van zijn meest effektieve
veiligheidsvoorzieningen.

De veiligheid wordt verkregen door de
kreukelzones waarbij de vervorming tevoiren
is bepaalcl. Door botsingen veroorzaakte
krachten worden door de vervorming van het
materiaal geabsorbeerd. De zitplaatsruimte is
als een hechte veiligheidskooi gekonstrueerd.
De portieren kunnen zijdelingse krachten op-
vangen zonder dat hierdoor de ruimte en
daarmee de overlevingskansen van de inzitten-
den wordt verkleind.

Botsproeven hebben bewezen dat de
voorgeprogrammeerde veiligheidszones hun
beschermende taak optimaal vervullen. De
Mercedes-Benz G voldoet aan alle officiële eisen
t.a.v. de veiligheid voor inzittenden.

Bij de open terreinwagen houdt de rol-
beugel samen met het zeer sterke frame rond
de voorruit bij een koprol de hoofduimte vrij

van de in hun veiligheidsriemen zittende
passagiers.

De veiligheidsstuurkolom is nog een
voorbeeld. De stuurstang is meelmalen geleed.
Achter het stuurhuis is een gegolfde buis in-
gebouwd, die bij een frontale botsing ineen-
schuift. De stuurkolom kan het interieur niet
binnendringen.

Driepunts automatische veiligheids-
gordels, hoofdsteunen, maar ook het goede
zichr rondom, buitenspiegels links en rechts en
de elementen van de aktieve veiligheid: zoals,
motorvermogen, remmen, stuurinrichting, rij-
gedrag zijn voorts waardevolle fakroren in het
sterk op elkaar afgestemde veiligheidssysteem.

Wat u in het terrein beschermt geeft u
veiligheid op de weg.







Hoeveel u van uw wagen verlangen kunt is
belangrijk. Hoe làng is doorslaggevend.

Kwaliteit begint met de konstruktie, wordt dan
in talrijke tests verder ontwikkeld en bijgt door
materiaal keus en verwerkingsmethode zijn
afronding.!n alle opzichten blijkt het voor
andere autofabrikanten moeilijk, de door
Mercedes-Benz gestelde normen te bereiken.

Dat komt door de enorme intensiteit
waarmee bij Mercedes-Benz met gebruikmaking
van wetenschappel ijke en praktische metho-
den wordt onderzocht, ontwikkeld en beproefd.

Een voorbeeld: de sterkte van de Mèreedes-
Benz terreinwagen in z'n geheel is met behulp
van computers berekend en bij alle mogelijke
belastingen onderzocht. De resultaten werden
door middel van bikkelharde proeven op
elektronisch-hvd raul isch gestuurde test-sta nds
gekontroleerd en verder verbeterd. Op deze
test-stands krijgt een wagen er in enkele dagen
voor jaren van langs.

Roest heeft geen kans
Levensduur heeft veel met roestpreventie

te maken. Gedurende tal van behandelingen en
produktiefasen wordt de Mercedes-Benz G voor
lange tijd geonserveerd. De opbouw wordt
ontvet, gcfosfareerd, in electre-dompelbaden
gegrond en van plamuur- en gemoffelde dek-
laklagen voorzien. Zelfs het chassis heeft be-
halve een grondlaklaag een gemoffelde laag
deklag. De bodem wordt bespoten met een taaie,
elastische PVC-beschelmingslaag. Alle holle
ruimten krijgen een wasbehandeling, terwijl de
meest kwetsbare plaatsen een aanvullende be-
scherming krijgen van zinkstofverf en speciale
pasta.



Alles bij elkaar is de Mercedes-Bcnz terrein-
wagen over 1,5 miljoen testkilometers rnishan-
deld. In de Oostenrijkse Alpen, in Frankrijk en
de Duitse Bondsrepubliek, in de Zweedse winter,
benoorden de poolcirkel, in Noord-Afrika en
de Sahara. De verschillende typen en uitvoe-
ringen van de G-scrie hebben al in cle testfase
veel meer beleefd clan later in de praktijk van
heil wordt verlangd. Steile bergpassen, steens-
lagvelden. woestijnen in cic gloeiende zon, ijs en
sneeuw, modder en rivieren) en dat steeds
maar weer.

De door de testingenieurs tijdens deze
inspannende tochten verzamelde ervaringen zijn
zorgvuldig bestudeerd en de resultaten daarvan
zijn thans in de scrieprodukren terug te vinden,

Hoe dramatisch en verhelderend deze
testritten ook zijn, de systematische onderzoe-
kingen op de diverse test-stands, in de vries-
kamer en op de eigen testbaan zijn voor
ingenieurs en wagens de grootste opgaaf. Pas de
voortdurende herhaling van de zelfde proeven
geeft tenslotte het bewijs van deugdelijkheid.
Dat is voor de Mercedes-Benz terreinwagens
geleverd.

Deze terreinwagen heeft al alles achter
de rug vóór hij voor u staat.





Een nieuw programma, zelfs een nieuwe care-
gorie wagens, en nu al de belofte van levens-
duur, doelmatigheid en een minimum aan
onderhoud en reparaties' De Mercedes-Benz
terreinwagen was volledig uitgekiend voor de
eerste wagen in de nieuwe, moderne fabriek in
Graz/Oostenrijk van de band kwam. Omdat
hl] met alle zorgvuldigheid ontwikkeld en
intensief beproefd is. Geen kans op zwakke
punten. En daar komt nog wat bij: de meeste
belangrijke aggregaten en onderdelen stammen
uit Merccdes-Benz produkren die al jaren hun
kwaliteit bewijzen. Motoren, vcrsncllings-
bakken, assen, remmen, stuurinrichting, trans-
missieassen en talloze andere onderdelen heb-
ben hun tests allang doorstaan. In de Mereerles-
Renz personenwagens en in de Mereedes-Bere
bestelwagens.

Alle aggregaten werden evenwel Clande
nieuwe gebruiksdoeleindcn aangepast, maar
voor de service geldt: ze zijn bekend, ver-
vangingsdclen zijn overal voorradig, de monteurs
weten er raad mee.

De Merccdcs-Benz terreinwagen is buiren-
gewoon eenvoudig te reparcren. Alle onder-
delen zijn goed toegankelijk. Het front is
gemakkelijk dcmonteerbaar, de voorspatscher-
men kunnen snel worden losgeschroefd. Daar
de voorste delen van een terreinwagen het 'r
zwaarst te verduren hehben zyn snel en een-
voudig uit te voeren reparaties van dit gedeelte
sterk kostenbesparend.

Beproefde aggregaten in een gemakkelijk
te servicen konstruktie.



Waar u met uw Mercedes ..Benz terreinwagen
ook komt, de service is er al.

In 170 lander- over de hele wereld is Merredes-
Ben: vertegenwoordigd. Ook met service. Meer
dan 5.000 service-steunpunten in totaal.
Daarvan rond 1.240 in de Bondsrepubliek
Duitsland en 2.000 in overig Europa. In totaal
:ijn in d~scrviccorganisaric van Merccdcs-Bcn;
113.000 medewerkers ingeschakeld.

De ,L!rotc ca pari rei t va n dit scrx 'Îeener
berust cssenrieel op een door Dain"'dcr-Benz AG
centraal georganiseerd scholings-. intormaticcn
bcvoorradinus-svsteern. Zodra er een nieuw
Mcrcedes-Bel1Z type op dl' markt komt kenncn
Llc mensen v.m de servicesteunpunten overal
over de wereld het dl vun haver tot gort. Binnen
de onclcrncminu :orgt een omvangrijke afdeling
voor de hcvoorradinc met eventuele nieuwe
glTccdschappen en met originele onderdelen.

Bij Daimlcr-Beru en de grote dealers
liggen cloorlopcnci tussen 30.000 en 50.000
verschillende onderdelen in voorraad.

U hoctr met U\V nieuwe Merccdcs-Benz G
ündt'l\v(,.~ dan ook niet op puur geluk te hopen.
U kunt rerugvallcn op de wereldwijde
M er...'L'dL's-Ben: scrvicconmnisaric.

Inge\'olgc een overeenkomst neemt Srevr-
Daim.cr-Puch dl' vcrkoop van (k nieuwe
tl'rrl'in\\',lgt'n in Oostenrijk. Zwitserland. [occo-
,Ia\'iè' en d" landen van de COMECON voor
huur rL'kening. D~)<lrwordt de wagen onder de
merknaam .Puch" vcrkocht.

!n alle andere landen V~Hl dl' wereld \'CI"-

:orgt D;lil,..dcr-Bl'n: dl' vcrkoop en het onder-
houd van de Merceeles-Bene tt'rn.:inw<lgcn:-i.



Welk type past u het best?
Neem in alle rust de maat.

Sr,nÎonwagl'JI, wiclbnsi-, 2.4G m Stanonwagen. wielha:-.is 2,85 In

Gcsloten wanen. wielbasis 2,oSSm

Station- en gesloten wagen hebben in standaard
uitvoering een gedeelde achterdeur. Open
terreinwagen met achterklep.

In totaal 5 verschillende cnrrosscriccn en
2 wielbasis. Keus uit 5 motoren: 240 GD,
300 GD, 230 G (in 2 versies) en de 280 GE.
Bllitenlakwcrk in crcmcwir, geel, coloradobeige.
karmijnrood en agavegroen. Binnenkleurc!1:
zwart of dadclbuin.



Rationeel gebruik van de ruimte verhoogt
de gebruikswaarde.

\X/iclh,lSis: 2.40 III

J
2. :irph.lt~en: open rerrcinwnuen, cesleren wagen

J
5 citplautscn: 0P(T\ terreinwagen, srntionwngen

7 cirplnarscn: \ipcu terreinwagen, station wagen

Leverhaar zijn cirplaars- en laadruimtevananten
in vrijwel iedere gewenste verdeling. Bij
2-dcurs versies en ingebouwde achterbank
kunnen de voorstoelen zodanig naar voren
worden geklapt, dar een doorgang naar achteren
vrij komt.

Wiclhasis: 2,85 rn

o

J
2 airpläarscn: gesloten wagen

J
5 cirplaarscn: starionwagen

J
9 cirplnarsen: stutionwagen.

De achterbank bil samengeklapt en
rechtop gezet worden, zodat meer ruimte voor
goederen beschikbaar komt. Toegang naar de
achterste in lengtetichting geplaatste banken
via de achterdeuren.



De Mercedes 240 GD.
A,LntJI (dm,kr' 4 Inhoud brandstcfrnnk Cl 7'5 lrr.
I~()nng en ,I"J..: \10,9 x 92,4 rnrn waarvan reserve ca 11 lrr.
(:ilmdC:lIllhuIiJ 2.)99 cm) Max. snelheid CL 115 km/u
Vennoj.!l'!1 (DIN I) 53 kW (72 pk] hij HOD/mln

Snelheid in clc weg 25/48179/115 knd uMax. koppel (DINl) 137 Nm (14 mkg) bij 2400/min
C:Ü!1l111~,~ieverhoud lilg 11 : 1 verschillende versnel Iing~'1131 terrein 12122/37/56 km/u

lnhoud motonarter 6.5 lrr rnax./S.O ltr mln Overbrenainasvcrhoudinueu weg 4.628/2,46211.473/1,0/
K\K"I~y~rt:c:m waterkoeling. rht;fl110'ir<J:lt versnellingsbak A 4.348
Dvruuno 14 VlS5 A terrei n-veniccl b,1k 2.14
Accu IlV/88Ah Buridcnmaar 205 R 16. stalen schijfwielen
Brandstof dieselolie Velgen jl12JKx16

Terreinwagen
Stationwagen Stanonwuucn

Gesloten
open

kort IJng
t crrcr 11W<1gt:11 terreinwagen

kort kort lang

Brandstofverbruik volgens DIN 700302)
In stadsvcrkeer lrr.ll00 km 14.2 14,1 14.4 0 0
hIJ 90 km/u 12,0 11,8 11,9 0 0

MaXlIllJ;!I klimvcrmogen (%) 1 \XI/T 35/80 35/80 31/80 0 0

111 ,Ie versnellingen met weg' (\XI) 2 \XIIT 17/40 17/40 15/35 0 0
resp. rerrcinovcrbrcngmpen (T) 3 \XI/T 9,4/22 9.4122 8.3120 0 0
en toclaarb. II)(aJIgcwi,hr 4 \XI/T 5,5/15 5,5/15 4,8/ I} 0 0
Lccuucwichr, rtJkIJ~H 1.730 kg 1.810 kg 1.915 kg 0 0
l)r<l.lgvcrmug<.:n 770 kg 6~0 kg 885 kg 0 0
Toegcst auc Jakhst - - 100 kg 0 0
MeC\. toelaathar totaaluewrcht 2.500 kg 2.500 kg 2.800 kg 1.500 kg 2.800 kg

,A.,lnhangergewichr,ongen:md 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg
pcrcrnd+I 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kg 2.000 kp: 2.000 kg

2.500 kg 2,500 kg 2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg

De Mercedes 230 G.
A,II1tJI cilln,krs 4 Inhoud brandstofrank Cl 75 lrr.
[)<lrIng ('11 si,]!.! 93,75 x 83,6 I11m wnnrvnn reserve ca 11 I rr.
Crlhndcnnhoud 2307 (1113

Max. snelheid Cl. 128 km/u. GL 144 km/u
Vcrm ojren (DIN]) 66 k\XI (90 pk) bij 5000/mlll

Snelheid in de no G (66 kW)op wens:
75 kW (102 pk) biJ 51S0/min verschillende versnellingen}) weg 33/62/103/128 km/u

Max. koppel (DINl) 167 Nm (17,0 mkg) bij 2500/min
terrein 15129/47171 km/ll

172 NI11 (17,5 Illkg) bij 3000/min
nOG (75 kW),

C ul\1l're~,ie\ crhoudmg 8,0: I, 9,0: I weg 33/62/103/144 km/u

InhuuJ mctorc.trtcr 5,5 hr. 111<1)(./4,0lrr. min terrem 15129/48171 km/u

Koel-v-teem warcrkoelmg. thermoslaat Overbr~'nging~vL'rhüuJlllgcn weg 4,628/1.462/1.4 73/1,0/

1)\ 11,1111<' 14V/55A Versnel Iinasbak A 4.348

A(,:r!1 12 VI5S Ah terrein-verdeelbak 2.14
BL'n~llk' normale benzine Bandenmaat 205 R 16. stalen schij(wlt:kn

super bcrtztnc Velgen 5lf2 JK x 16

Terrl'inw~g"n
Sranunw.uzcu Srntionwapen Gesloten Gesloten

open
kort Ll11g

rerremwajzcu terremwapen
kort kort lang

Cj,,\CIl~ orntrcru Je te lev<.:rellillurov,ni:lfks 66kW 75 kW 66 k\XI 75 kW 66 kW 75 kW 66kW 75 k\XI 66kW 75 kW

Brand-tofverbnuk volgen, DIN 700302)

111 st.ulsvcrkccr IIr./100 km 195 0 19.1 0 19,8 0 0 0 0 0
biJ 90 km/u 13,5 0 12.5 0 13,1 0 0 0 0 0
hiJ 120 km/u 19,8 0 17.8 0 18,9 0 0 0 0 0

M,lxln1,llIl khmvcrmoncn (%) 1 WIT 44/80 46/80 44/80 46/80 38/80 40/80 0 0 0 0
In de vcrvn cllinuen met weg- (W) 2 \XI/T 21/50 22/52 21/50 22/52 19/44 19/45 0 0 0 0
resp. tcrtcuiovcrbrcnuinjzcn (Tl 3W/T 12127 12128 12127 12128 10124 1012') 0 0 0 0
en u.cl.r.ub. r<lI,I:llgL'wlc1\1 4W/T 7,11\8 6,8/19 7,2/18 6,8/19 6,V16 5,9/16 0 0 0 0
I <:.:ggl'Wlrht. I"IJkl:li!r 1.695 kg 1.775 kg 1.880 kg 0 0
IJra:lgvl'rlllogen 805 kg 725 kg 920 kg 0 0
TnL'g<:,r;\Il~' d:lkl:lH - - 200 kg 0 0
M.I>.. rocla.ubsr tota.dgcwrclu 2.500 kg 2.500 kg 2.800 kg 2.500 kg 2.800 kg

:\,lllhang<.:rg<:wICht. ,'ngc:remd 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

geremd4\ 2.000 kg 2000 kg 2.000 k!.! 2.000 kg 2.000 kg
2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg



A.ml.d cilinders 6 Inhoud brandstoft.mk C~1. 75 In,
Bonng en ,lag 86,0 x 78,8 mm waarvan reserve: r a 11 ltr
Cihndcnnhoud 27460n3

MHX. snelheul ca. 16'5 km/u
Vermogen (DIN I) [15 kW (156 pk] bij S2S0/min

Snelherd u- ,-Ie \\leg 41/75/120/165 km/uMn x. koppel (DIN1) ZZ6 Nm (23 mkg) bij 4250/mm
Compressn-vc rhouduur 8.0, I verschillende: vervnelluuzeu 1) terrem 19/35/56/7ï km/u

Inhoud motorcarter 6.5 lrr. m<1x.l5,0 ltr. trun. Overbrcnzuizsvcrhoudmcen we:g 4.043/2,206/1,381/1.0/
Koclsvsrcem waterkoeling. thermostaat versnellingsbak A 3,787

Dynamo 14 V/SS A tcrreln-verdeclhak 2.14
Accu [2 V/SS Ah Bundenmaar 205 R 16. ~(,lkn ,dllllwu.:kn
Brandstof normale bercinc Velgen 51,'2 IK x 16

Terreinwagen
Stationwagen St.monwauen

Ge,I{~kn Gt.:~I{lre:Tl
open,

kort Lmg
rcrrcmw.nzcn I <:[T<.:I n \~.Igc'[l

kort kon 1<llliC

Bn>Il,-hro{v<:rbruik volgens DIN 70030Z)

lil stadsvcrkeer Itr.l!OO km 0 0 21.5 0 0
hij 90 km/u, bij 120 kmi u 0(0) 0(0) [3, I (IU) 0(01 0(0)

Mnxima.i] khmvcnuoucn (%) I WIT 49/80 49/80 42/80 0 0
111 de vcrsuellmuen met weg- (W) 2 WIT 23158 23/'58 21/50 0 0
rt'Sp. tcrrcinovcrbrcrunngcn (T) 3W/T 12/32 12/32 1112t: 0 0
~'11rocl.iarb. 101.1~llgt'WlChl

4W/T 8.2/22 8,2/n (,21l0 0 0
Lccugcwtclir , njklaur 1.750 kg 1.830 kg 1.935 kg 0 0
LJrn.lgverm(Jgcl1 750 kg 670 kg 865 kg 0 0
Tucgl'stane daklnsr - - 200 kg 0 0
Mux. tocla.ubnr roraalgcwrclu 2.500 kg 2,500 kg 2.800 kg 2.500 kg 2,800 kg
A:Jnh:ll1gergewlchl. ongeremd 750 kg 750 kg 750 kg 750 kil 7 so kg

gcr,'md+1 1.000 kg 2.000 kj.! 2.000 k~ 1,000 kg 1,000 kj.!
!.'jou kg 2.500 k~ 2.500 kj.! 2.500 kg 2,50ü kg

tj ) kr """).!c').!'-"el1 ,errn"j.!c'l1,'"I~em [)IN In kW, re"I'. I,k <r"or <'rlek"e) .'.'TI
hL'1 \ 11<'g"'ldrcr l'l'"h,kkll1g voor ,1,mel"J\'II1).!":'n ..1 .., \\'''j.!enelcl.!r,dl~ door J,'
,\gr,-'g.II~11"1'gen{'m"IJ kW'~. H"p'l'k', reed_, 111 tt1l11dnmgOl)n).!ehr,lChr
1 Br.mel,wI\'nhnllk ""I~l'ns U1N 70030 ekd 1. \.m Juh 1978. Dcee ",.Iarele
wordt ,,:<slgt:>tdJ \'olg<'Il' ~~11 \'('orgt'~rflr",'el1 meertnet hl\Lle en wel 01' <"<'11
prDdb..nk bI) e~11rlJ-prDgr.lmm,l, ,1:11srud-rurcu >lmuk'nt en op ~~n drouc "cg.
()I op teil l'r"dbank met kOIl,[,lI1t~ 1~'t>n~lh,',lcll \.111 90 t'n 120 kill- u Dc~
"1').!·1\',' ~d.ll mer \ oer wa).!~,,, me! ~en door dl' k[)n,rrukn~ beperkte topsndheld
1,,[ 130 knl/uur MeI h<'hIJlI' van JCCl'h~.lsgege"ell> kunnen g~\Il!~re,~ecnkn
\ el "- h,lkn,-l~ »uromobrch Hwn m,,;t elkaar vergellJ kt'n. Het v~'lge,lddc ver-

hrl"k konl! n,,'{ overeen 111<."1 het "erkdllke "t'rbrulk, ,I..,.t dil ;olh.!nkclr)k l' \ ,<11

n)SI'11.roesrund vnn J~w~g, vcrkeen· en kllTl1<Holllgrsc1w,"11C1,lIld,).!h~,kn en
condmc van Jt' betr~lIend~ " .•).!~n.
1) Snelheid lil de ve rsnclhnpen bl) ~en welaathaJr tot<IJlgewlChl v~n 1,5 1<\11

(wt~lb,)I-' 240 cml. r~,1' 2,$ '(lil I"',dh .•,,, 285 <:ml Wa~nkn VO~lr:"pen lnr,-·ltl·
wag~n. kort, st~tlC)IJ"'agen. ktlrr/lot)~.
+) 1311lr<'khaak m~r ko~~lh,)'/v,,").!mudkorpeiong

De Mercedes 300 GD.
Aanr.iI cthnder-, 5 Inhoud hr.1Ilel~l()It,lnk ca. I') ln.
Bonng en ~1:lg 90,9", 92,4 uuu \\"I,lf\',111 re-erve Cl I[ In.
Cihndcnnhoud 2998 enl' Ma).. ,ne:llwld (,1- 127 km '1I11r
Vermogen (DINl) 65 kW (ö8 pk) biJ 4400frllln

Sne:lhelJ 111 de: '\"l'g 2b 52 ,\7 127 krnN],c>;.koppel (DIN!) 172 Nm (17.5 mkg] bij l400/min uw

Coruprcssrcvcrhoud In!! 'I 1 vL:r~chdlenll,~ vlT'l1l'111l1gcn \j h':ITl'11l13l24 4..1/61 klll uur
Inhoud motorcarter 6,5 ltr. m;)x.l5,0 lrr. rnm OVL:rbr<:nglng,vl'rhou,-llngen In'i-! 4.621:V2.46211,4 7 VI,O,
Koelsysteem waterkoeling, thermostaat ver'nelll n.~sh<ll A 4,348
Dvnamo 14 V/SS A lerrl'IIl-\'e:rdc'dh~l 2.14
Accu 12V/88Ah BanJenm,r,lr 205 R 16, <talen \chljlwle:kn
Br:ln,-bwl dieselolie Vclucn 51!~JK x 16

Terremwagen
Stanonwapen Stanonwagen

Ge~lot,·n Golulell
open

kort 1~lng tcrtctnwacen lt'rr<':lllwagl'l1
kort kort l,lIJg

Brandstofverbruik volgens DIN 700302)
in stadsvcrkeer Ilr.llOO km 0 [4.6 0 0 0
bij 90 km/u 0 1l,7 0 0 0

Maximaal klunverrnopen (%) 1 WIT 41/80 41/80 36/80 0 0
in de versnellingen met weg· (W) 2 WIT 10/47 10/47 [8/41 0 0
resp. terreinoverbrengingen (T) JW/T 11/26 11/26 9,6/23 0 0
en toelaarb. totanlgewichr 4 WIT 6,4/17 6,4/17 5.6/1 5 0 0
Lecugcwichr, njkluar 1.765 kg 1.845 kg 1.950 kg 0 0
Draagvermogen ï35 kg 655 kg 850 k,L: 0 0
Toegestane dakiJst - - 200 kg 0 0
Max. roelaarbar totaalgcwrchr 2.500 kil 2.500 kg 2.800 h: 2.500 kg 2.800 kg
Aanhangcruew.clir. ongeremd 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg 750 kg

uerernd+I 2.000 kg 2,000 kg 2.000 kj! 2,000 kg 2_000 kr.:
2.500 kg 2.500 lj.! 2.500 kg 2.500 kg 2.500 kg

De Mercedes 280 GE.

o D~:c' ).!l').!n'ell' l.!g~n Illi rcd.rcrrc-dumng ""n du dlUbverk nn).!nn-t "oor.
,u Hen ec hrcr met hegllllle'nde \ ",-'rtu').!' ..-rkoop m <'Ik g"\'~1 ~.m"C~lg :,)n



De open terreinwagen:
harde kern onder harde huid.

Een wagen voor weg en terrein van topklasse.
Technisch tot veel in staat, maar gemakkelijk te
bedienen, licht te besturen, robuust gebouwd
en absoluut betrouwbaar.

Hij is voor een houtvester of een land-
bouwer even geschikt als voor een sportteam.
U kunt er een volwassen boom mee uit de weg

ruimen, een zware boot te water laten of een
luchtballon ophalen.

Men kan er wensdromen en droomreizen
mee realiseren. Bijvoorbeeld met twee personen en
bagage voor een wereldreis. Of met vijf per-
sonen eens naar Azië heen en weer. Of met
zeven personen de bergen in. Er is genoog plaats.
En overal service. Waarheen u och goat.





Maten: open terreinwagen, korte wielbasis.

A Wielstand 240,0 cm
B Spoorbreedte. \'()(J] 142.5rm
C Spoorbreedte. achter 142.5 cm
D MilX. hoogte

(onbeladen, conder imperial) 200,0 cm
170,0 cm

F Max. lengte (zonder reservewiel] 394,5 cm

21.5 cm
Vrije' bodemhoogte (onder a:-) achter 21.5 cm
Vrijloophoek boven wegdek
(ronder koppeling) voor

Vrijloophoek boven weudek
(zonder koppeling) achter

Hellinghoek tussen de assen, beladen
Hellinghoek russen de assen. onbeladen 31'
Draaicirkel Cl. 11,4 1ll

Laadruimte. achrerbunk in gehruik (65dml
Laadruimte, achtcrbank neerscklapt 1740 dm)



Standaarduitvoering open terreinwagen,
korte wielbasis.

Motor:
2.4 liter voorkamer dieselmotor, 4 c.lmdcr, 53 kW (72 pk] bil 4400/m111,
of J,O liter voorkamer dieselmotor. 5 cilinder. 65 kW (88 pk] bij
4400/min,
ot 2.3 luer berrnncmoror. 4 cthnder. 66 kW (90 pk) biJ SOOO/min.
Tegen meer-prijs:
75 k\X' (102 pk] hij 5250/ml1\.
of 2.811tcr motor met ben-me-mspuitme. 115 kW (\56 pk) bij 5250/min.
Koppeling:
enkelvoodure drcue plaarkoppehng.
Versnellingsbak:
svnchroruesh -l-vcr sncllingsbak met vloerschakeling Verdeelbak met
2 axsen , terrein- en wegversnelling gt'synchroniseerd. In- <:11 uit-
"holkelen van de voorwrcla.mdrijving onder her rijden.

Tegen meerprij~:
Aurosunttsche tran~1111~~lt' 111<:'1koppelomvormer en 4-\'er~nellingen,
centrale selecnehnndle. ook met de hand te schakelen. Onder het
njden m- en uit te schakelen differentieelsloren voor en/of achter.

Vooras:
Starre as, geleld Jour 2 gclelde~rtnen m lcngrcnchrmg en een gelctdc-
,tanj.! m llwarsnchting (Panhardsranu)

Achteras:
Srurre ,!~,geleld door 1 gclcuic arrocn in lengterichting en een uclcide-
St:l1lg in dwarsnchnng (Panhardsrnng}.
Remmen:
Voetrem: hvdraulrsch. gnch~'Iden circuits. vacuumbekrachtigmg.
schijfremmen voor. trommelremmen achter met eeltbekrachtigende
remschoenen en automatische nasr elhug. remdrukrepelaar (Iasrafhan-
keluk} op acl'ncras. Handrem: hefboomrem. werk vm kabel op
achrcrwrclcn.

Verin/.::
Op voor en achteras elk 2 schroefveren. Holle rubberveren als
hulpveren en voor begren:ing van de veenutslag. Dubbelwandige
telescopische schokdempers voor en achr er. Torsiesraafsralulisaror aan
de vooras.
Stuurinrichting:
Tandsegment kogelknnglool'-stllllrinn..:hl,ng.
Tegen mecprijs:
Stuurbekrachnjzing.

Chassis:
Gebogen kokerbalkvornupc blngsligg!;'r~ verbonden door butsvormige
dwarsliuaers. met grote ~tijtllo;'id lego;'l1buigmg en torste. Brnndsr ofrank
.u-hrcnn het chassrsrnum russen de bngshgger~.

Opbouw:
Geheel H:llen c.irrosscne via 8 rubber blokken op het chassis bevestigd.
Bumpers voor l"11achter. 2 deuren 111t:r neerdraaibare ruiten.
T(lr~I\'~tlJ\"t" r:lhlll~ met brede rolbeugel nrhrcr de voorstoelen. af-
neembare knp van mntzwarte stof. Beschermingsstrips op de rijwanden.
Knptoucn voor ~!,lT1 rolbeugel geschroefd en achter aan achterkant
<:.lrr()~~erll" ueruontecrd: 3 dwars- en ll'lngssteunen. Acrvlglasruuen
oprIj achter e-n nnn Je nchtcrkunt , Achterklep aan onderzijde
vch.n-rue rend. Vuilvanger achter

Tegen meerprijs:
EXIr:l bcscbennins voorende.
Sloten:
Portieren met gafil'I,lotL'n. Stuurslor 111t'1blokkermg reuen dubbel.
start en. Hoofdsleutel voor stuurslor en porneren. Nevensleutel hiJ
;]fsllllth~\:lr d.ishhoardknvtjc of nfshnrbnn- r.rnkdopklcp

Te~en IlH'l'rprijs:
At-hurb.rrc t.ll1lcl<lplllï', Atsluubaar Ll.l~hl"':lrdL\~tjl·.

Ruiten:
Voorruil van gela~gd veihuhcidsglas. Zijruiten van éénlaags veiligheids-
glas. Ruitesproeiers met voetpedaal bedicrung: de rutrewtssers maken
dan tegelijk enkele slagen. Ruimtewissers met 2 snelheden.

Tegen meerprijs:
\V~r111tewerend glas voor voor- en zijruiten.

Zitplaatsen:
Stoelen voor bestuurder en passagier met hoofdsteunen, verstelbaar
111 lengterichting en met vcrstelbare rugleuning. Handgreep aan
dakframe voor passagier. Driepunts veil;gheidsgordels met rol-
automaat
Tegen meerprijs:
Neerklapbare achr crbnnk in combinatte met naar voren zwenkbare
voorstoel en.

Verwar-ming/ventilatie:
Tochtvrije permanente vennlane met e xt ra Z-traps aanjager voor ver-
warmde of koele lucht naaf voorruit voetenruimte en 2 verstelbare
roosters aan de Uiteinden van het dashboard. Afzonderlijk regelbaar
naar boven en naar beneden. Directe luchttoevoer in het midden van
het dashboard. naar opzij, onder en boven insrelbaar.
Tegen meerprijs:
Vóórverwarrrunpsmstall arie.

Signaalinstallatie:
Komhmaneschakelaar aan stuurkolom voor groorbcbr. asvmmernsch
dimlicht, lichtsignaal en kmpperhchren met automatische reruu-
stelhnu, claxon. alarmkmpperhcbten.
Verlichting:
Standhcht, asymmetrisch dimlicht. grootlicht. Achterlichten met stop-
lichten, knipperlichten en achteruitrijlampen. Knipperlichten op de
spatborden en aan de njkautcn. In kunststof zcmonreerde ronde
koplampen Hl-duplolamp.

Tegen meerprijs:
Halogeen-koplampen. Halogeen mistlampen Mistachterlichten.
Koplampwissers en -sprocier s. Werklamp.

Instrumenten:
Snel he-dsmerer. kt lomererrel) er, dagteller, koelwatcrremperalUurmeter.
brandstofmeter. Konrtolclampjes voor: laadstroom, accu, krupper-
lichten, groothcht , differentiéelalorcn. voorgloeien (diesel), oliedruk,
handrem en remvloerstof
Tegen meerprijs:
Toererrreller (met bij clic sclvananten]. klokje.

Extra's:
rVC-onderkantbeschermlng, conservering holle c artossc ncdelcn,
onderzijde van de wagen bespoter- met was. Antiverblindmus-
binnenspiegel. 2 buitenspiegels. Dashboardkasqe met klep. Handgreep
voor passagier. Asbak in middenconsole. Sigarettenaansteker.
Portiertassen bij bestuurder en passagier. Armleuningen aan alle
deuren. Gereedschap en etiek in motorruimte. Verbandtronunvl
rechts in voetenruimte van passagier. Gevarendriehoek onder dush-
boardkastje.

Tegen meerprijs:
Asbakjes in zijwanden nchrenn (w:lgens mei korte wielbasis):
Reservewiel aan achterzijde in wegdraaibare houder. Lier aan voor-
njdc, steenslagbeschermer. extra brandstoftank 1 x 15 ltr of2 x 15 lr r.

Inhoud vnjblijvend. Wijzigingen in konstruktie en uitvoering voor-
bchouden.



De stationwagen:
veelzijdigheid met alle comfort.

Familiewagen en campingcar. rransportauto en
de betrouwbaarste metgezel voor archeologen,
plattelands-artsen, voor mijnbouw en olie-
éxplorane.

De uitvoering van de stationwagen is
luxueus en doelmatig. Zitplaatsen tot 9 perso-
nen. Komfortabel en veilig. Met lange wiel-
basis biedt hij de ideale kombinatie van 5 zit-
plaatsen plus grote bngugeruimre, Zijn gebruiks-
mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd.





Maten: stationwagen, kort/lang.

A Wielbasis 240,0 cm
B Spoorbreedte. voor 142,5 cm
C Spoorbreedte, achter 142,5 cm

D Max. hoogte
(onbeladen, zonder imperiaal) 198,5 cm

E Max. breedte (zonder buitenspiegel) 170,0 cm
F Max. Lengte (zonder reservewiel) 394,5 cm
Vrije bodemhoogte (onder as) voor 21,5 cm
Vrije bodemhoogte (onder as) achter 21,5 cm

Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) voor
Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) achter 40"
Hellinghoek tussen de assen, beladen 24"
Hellinghoek tussen de assen, onbeladen 31"
Draaicirkel ca. 11.4 m
Laadruimte: achterbank in gebruik 743 dm]
Laadruimte: achterbank neegeklapt 1730 dm]

A Wielbasis 285,0 cm
B Spoorbreedte. voor 142.5 cm
C Spoorbreedte. achter 142,5 cm

D Max. hoogte
(onbeladen, zonder imperiaal) 197.5 cm

E Max. brcedre (zonder buitenspiegel) 170,0 cm
F Max. Lengte (zonder reservewiel) 439,5 cm
Vrije bodemhoogte (onder as) voor 21,5 cm
Vrije bodemhoogte (onder as) achter 21,5 cm
Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) voor 45"
Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) achter
Hellinghoek tussen de assen, beladen 22"
Hellmghoek tussen de assen, onbeladen 25"
Draaicirkel ca. 13,0 m
Laadruimte: achterbank in gebruik 1340 dm]
laadruimte: achterbank neegeklapt 2590 drn-



Standaarduitvoering stationwagen, kort/lang.

\1o[Or:
2.-+liter voorkamer dieselmotor. 4 cilu-der, 53 kW Ol pk] bij 4400/min,
ot 3,0 [uer voorkamer dieselruoror, 5 cilinder, 65 kW (88 pk) bij
4400/111111.
012.3 liter benememotor. 4 crlmder 66 k\V (90 pk) bij 5000/ml11.

Tcgco meerprijs:
iS kW (102 pk] bij SISO/mln,
ol1,8ltrcr motor met bercme-msmnung. 115kW (156 pk] biJ SZSO/mm.
Koppeling:
enkelvoudige drof.!tCplaatkoppeling.
Vcr-snelfingsbuk:
svnchrcrnesh q-vcrsncllmgsbak rner vloerschakeling. Verdeelbak met
2 .u-sen. terrein- en wegversnelling gesynchroniseerd. In- en UH-

schakelen van de voorwielaandnjvmg onder het rijden.

Tegen meerprijs:
Automatische rransuussie mcr koppelomvormer en -t-versnelhoac».
centrale selecttenliandlc, ook met de hand te schakelen, Onder het
njdcn In- en UI! re schakelen d.fferennëelsloren voor en/of achter.

Vooras:
Sr arre as. gt'kld door ~ gelctdenrmen \11 lcngrerichtmg en een gelelde-
sranu \1l dwar~nchnng (Paohardsrang).
Achteras:
Starre as. gelei,l door 2 g,deiuearmen in lengterichting en een geleide-
stang in dw.rrsrtchnng (Ponhardsrang}.
Rommern
Voetrem: hvdraubsch. gescheiden ctrcuirs. vacuumbekrachngmg.
sclujfrcmmen voor. rrommelrernmen achter met celfbckrachngende
remschoenen en aurornatisr-hc nasrelbnc. remdrukregelaar {lascafhnn-
kclijk] op achteras. Handrem: hefboomrem. werk via kabel op
achrerwrclen.
Verill!,:
Op voor en ~chtenl~ elk 2 schroefveren. Holle rubberveren als
hulpvcren en voor begrennog van de veeruuslag. Dubbelwandige
telescopische schokdempers voor en achter. Torslesraafsrabrhsarcr aan
de vooras.
Tegen meerprijs:
Niveauregeling.
Stuurinrichting:
Tnudscnmenr kopelknncloop-sruurinnchtina.
Tegen mcepr-ijs:
5lU urbekruchngmg.
Chassis:
Gebogen kqkl'rhalkvormige langsligger .. verbonden door buisvormige
J\\'.lr~llggcr~. met grote sri)tll.:'ld legen bUIging en torsic. Brandstoftank
ucht ct'in het chassisraam tussen de bngsliggers.

Opbouw:
Geheel stalen carrosscne via 8 rubber blokken op her chassis beve-
sngd. bumpers voor en achter. 2 deuren bi) korte wielbasis. 4 deuren
hl) I.Il1l!e wrelhasu., alle portieren met neerdraaibare ruiten. Torsie-
stijve nrplaatsnumre waardoor optimale veilluheid. Besr-henrungs-
,(f]p~ op de -ijwanderi. Achterdeur me! ruit. vcrrikaal gedeeld.
Vuilv.mrcrs nchrcr.

Tegen meerprijs:
Eóndehpe achterdeur. lmks scharmerend. met run. Extra bescherming
vootnjdv.
Sloten:
Portteren met ).:JfkI51otl·n Stuurslot met blokkering legen dubbel
starten. Hoofdsleutel voor stuurslot en porticren. Nevensleutel bI)
atshurba.rr dachboardkasrjc of ,li-~llIltbJre tankdopklep.
Tegeo meerpr-ijs:
At',llIltb~lre rankdopklep. Atsluubanr dashboardku-rje.

Ruiten:
Voorruit van gelaagd veiligheidsglas. Zijruiren en achterruit ván één-
Inap veiligheidsglas. Ruuesproeiers me! voetpedaal bediening; de
ruin-wissers maken dan tegelijk enkele slagen. Rurrewrsscrs met
2 snelheden.
Tegen meerprijs:
Verwarmde achterruincn]. \V,lrmtewerend glas voor voor- en zrjruueu.
Ruuewssser/uproercr op acluerrutr.

Zitplaatsen:
Stoelen voor bestuurder en paSS~!!ICr mer hoofdsteunen. versrelbaar
In lcngrenchtmg en met verstelbare ruuleurung. Handgreep aan dak-
(r<l111': bIJ passaaier. Neerklepbere achterbank, bi) wagens met korte
wielbasis in combinatie met naar voren zwenkbare voorstoelen.
1 handgrepen aan dakframe voor achrcrpassagiers. Driepunts verlig-
heidegordels met rolaurornaar, vóór zowel voor als achter. Voor de
zitplaats rrudden achter nls extra een heupgordel.

Verwar-ming/vcrrrilatie:
Tochtvrije permanente ventilatie met extra 2-rraps annjauer voor ver-
warmde of koele lucht naar voorruit voetenruuure en 2 verstelbare
roosters aan de uiremden van het dashboard. Afzonderlijk regelbaar
naar hoven en naar beneden. DIrecte luchrroevoer tn het midden van
het dashboard, naar oparj, onder en boven instelbaar
Tegen meerprijs:
Vóórverwarruingsinstall ane, al rcondittcrune.

Signaalinstallatie:
Kon.binaneschakelaar aan stuurkolom voor urootlicht , asvrnmetnsch
duuhcht, l.chrsigaaal en knipperlichten met automarische terug-
stelling, claxon. alarm knipperlichten.

Vcrlichting:
Sranducht, asymmetrisch dimhcht, grootlicht. Achterlichten met step-
lichten, krupperlichtcn en achteruttnjlampen. Knipperlichten op de
spatborden en aan de zjjkanrc n. In kunststof gemorneerde ronde
koplampen Hl-duplolamp.
Tegen meerprijs:
Halogeen-koplampen. H alogeen-rrustlarnpen. M tsrachrcrl icbten.
Kcplarnpwisser s en -sproeiers.
Insrrumenren.
Snelheidsmeter, kilometerteller. dagteller. koelwatertemperaruunnercr.
brandstofmeter. Kontrolelampjes voor: laadstroom. accu, krapper-
lichten, grootltcbr. dtfferennêelsloren. voorgloeien (diesel). oliedruk,
handrem en remvloeistof.
Tegen m~erprijs:
Toerenteller (met bij dieselvanamen}. klokje.

Extra's:
I'VC"onderbntbe~ch('rming. eenservering holle carrossenedelen,
onderende van de wagen bespoten Int! was. Annvcrblmdings-
bmnenspiegel. 2 burrensprcgels. Dashboardkastje met klep. Handgreep
voor passagier. Asbak in nnddenconsole. Slgan:trt'naansteker.
Pornerrusscn hl] bestuurder en pussaarcr. Armleuningen aan alle
portieren. Gereedschap en cnck In motorruirrue. Verbandtrommel
recht, in voetenrurmre van passagier. Gevarcndnehoek onder dash-
boardkastje.

Tegen meerprijs:
Asbakjee in crjwanden achterin (wagtns mcr korte wielbasis}, of 111 de
achterdeuren. Reservewiel a.m achrercijde in wcgdraarbure hou Jer.
Lier aan voorojde. sreenslagbcschenncr. extra brandstoftank 1 x 15 hr
of 2 x 15 [t r. lrupenaal voor wagens met lang\: wrclbnsrs.

Inhoud vrijbluvend. Wljzlgll1gel1 in konstruktie en uuvoenng voor-
behouden.



De gesloten wagen: een weg ..en
terrein transporteur die overal doorheen komt.

Waar het a.mkomr op veel nuttige ruimte,
hoog draagvC1111o,gen en goed veerkomtort en
tevens op een uirconderlijkc bewegelijklu-id in
het terrein, daar is de gesloten terreinwagen
niet te overtreffen. Als dl' nood <1,111 tk 1l1;1Il

komt, wanneer er een weg voor hulpverlening
gC\'ünde!l moet worden waar nog geen wc.!..!is,
eb'-l!" is deze Merceeles-Bene terreinwagen
wellicht de laatste redding.





Maten: gesloten wagen, kort/lang.

A Wielbasis 240,0 cm

B Spoorbreedte, voor 142,5 cm

r- -@l c Spoorbreedte, achter 142,5 cm
0 Max. hoogte

~""''''::~~~~ (onbeladen. zonder irnpcrial] 199.5 cm
:::::C E Max. breedte (zonder buitenspiegel) 170,0 cm

" , F Max. lengte (zonder reservewiel) 394,5 cm

Vrije bodemhoogte (onder as) voor 21,5 cm
Vrije bodemhoogte (onder as) achter 21,5 cm
Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) voor 45°
Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) achter 40"
Hellinghoek tussen de assen, beladen 24"
Hellinghoek tussen de assen, onbeladen 3["
Draaicirkel ca. 11,4 m

Laadruimte 1870 dm3

A Wielbasis 285,0 cm

B Spoorbreedte, voor 142.5 cm
C Spoorbreedte, achter 142,5 cm0, ~ 0 Max. hoogte

(onbeladen, zonder imperial] 198,5 cm
E Max. breedte (zonder buitenspiegel) 170,0 cm

F Max. lengte (zonder reservewiel) 439,5 cm

Vrije bodemhoogte (onder as) voor 21,5 cm

Vrije bodemhoogte (onder as) achter 21,5 cm

Vrijloophoek boven wegdek
(zonder koppeling) voor 45°
Vrijloophoek boven wegdek

Cj 'LJl (zonder koppeling) achter 40"
Hellinghoek russen de assen, beladen 22°
Hellinghoek russen de assen, onbeladen 25°

~ Draaicirkel u1..13,0 m'--
Laadruimte 2650 dm)



Ruiten:
Voorruit van gelaagd vcillght'ldsgL.l'. Zijruiten (iudren aanwezig) van
één-laags vcillgbetdsglas. Ruitesprceters met voetpedaal bediening;
de ruirewrssers maken dan tegelijk enkele slagen. Ruirewissers met
Z snelheden.
Tegen meerprijs:
\XlarrnrewerenJ glas voor voor- en zijrurten , Ruitewisserv'sproerer op
achterrun (in kombinnnc met èéndelige achterdeur mer ruit).

Zitplaatsen:
Stoelen voor bestuurder en passagier met hoofdsteunen, verstelbaar in
lengterichting en met versrelbare ruglcumng. Handgreep aan dakframe bij
passagier. Driepunts veiligheidsgordel met rolneromar.

Verwarming/ventilatie:
T ocht vrije perrnunenr even nlane met extra 2·rmps aa njaeer voor ver-
warmtie of koele lucht naar voomnr voerenrutmrc en 2 versrelbare
roosters aan de uiteinden van hel dashboard. Afzonderlijk regelbaar
naar boven en naar beneden. Directe luchttoevoer in he! midden van
het dashboard. naar Op:I]. onder en boven insrelbuur.
Tegen meerprijs:
Vóórvcrwarm lng~ln~r'lliatie. a trcond Itlonlng.

Signaalinstallarie:
Kombmaueschakelaar aan stuurkolom voor ercothcht. asvrnmcmsch
ditulicht.Lcht srgnaal en krupperhchren met automatische terug"
~relling. claxon. alarrukruppcrltchreu.

Verlichting:
Srandhchr. asvmmernsch dimlicht. stoutlicht. Achterlichten met stop-
lichten, knipperlichten en uchteruunjlampcn, Krupperlfchten op Je
'parbofden en aun de ankunrcn. In kunststof gemonreerde ronde
koplampen Hl-duplolamp.
Tegen meerprijs:
Hal ogecn-koplumpen. H ~Iogcen-n\1 -alampen. M rvrachrcrhchten.
Koplampwi--c r-,en -sprocter-

In str-umentern
Snelheidsmeter. kilometerteller. dagteller. kcclwarcrrcrnpcratu urm eter.
brandstofmeter. Kontrolel.uupje-, VOOT: laadstroom, accu, krupper-
lichten. uroorhcht. JltkTl;lltl~elslott:l1. voorgloeien fdtesel], oliedruk,
handrem <onrcmvloervrot.

Tegen meerprijs:
Toerenteller [nu-t hIJ drevelvarumtcn]. llokjc

Extra's:
PVC·onJo'rk,ll1lhe'lhermlng. ll\Tl,en·erin).! hllile cartessenedelen.
ondcr:iJde vnn dl" wanen h<."'pO!l·n met \\',1,. Annvcrhhudtnps-
hlllnemplego'l, 2 hUlren'pll>gd,. Da shbonrdkastjc met klep. Haruiareep
voor pav-aetvr. A,b~k 111 rmddenconso]e. Stuarettcuaansrcker.
Portlert,j,.,en hl] hestuurder en l':I",I).!leT. Armleuronzen aan alle
porneren. Gereed-chup en cru k In motornurruc. Verbandrrommel
n-c hl' lil ,'UCTCIlTlII1lHCvan 1'.1~"lgl..:r ue, arcndnchoek onder dash-
boardk.ivrjc.
Tegen meerprijs:
Asbakjes 111 ztjwanden achterm (wagens me! korte wielbasis);
Reeervewiel aa n ochrcrnjde In weudraaibare houder. Lier aan voor-
njdc. steenslagbeschermer. extra brandstofrank 1 x 15 ltr. of Z x 15 lrr.

Standaarduitvoering gesloten wagen, kort/lang.

Motor:
2,4 lucr voork.uncr cheselmoror. 4 crhmlvr, 53 kW (72 pk] bij 4400/min.
(lt 3.0 lucr voork.rmcr dl~""II1l11lPr, 5 crhnder. 6S kW (88I'k) bij
..HOO/ITiln.
o! 1.1111t"Tlx-nrmcmor or , 4 crlmdcr. 66 kW (90 pk] biJ SOOO/mlll.

Tcgco mcerprij!i:
iS k\'(' (102 ~,k) bij 5250/mln.
lIJ 2.~ htcr motor met hm:l!1c·IIl~I'ullmj.!. 115 k\X1 (156 ]lk) hiJ SZSO/min.

KI)ppc1ing:
enkel \"<)Udlj:!l'drouc 1'1.I;Jlkopr~'llll.l!.

Versnellingsbak.
-vnc hn\!ll<:,h 4·v<:r'l1dlll1).!~h,lk met d()cr~d1'lkelltl).! Vcrdeelbak met
Z .1"<':11, terrem- en wej.!\·~·r~ndllt1j.! ).!<.:~\nchroIlIM:l'Td. ln- en tut-
,chdkc·lcll van i]e vcorwrclunndruvmu onder hel njden.

Tegen meerprijs:
AlITOI1I,HI:.dl(' trnnsrrusetv met koppelomvormer en -l-vcrsnclltngcn.
cc-nr r.rlc ~elel"tlCh,lndk. ook 111<.:[ ck h~nd H' ~(h~kl·kll. Onder her
n]LI"n m- en mr te <rhakclcn clltkrcnnëclslotcn voor on/of nchrer.

Vooras:
Sr.rrr .. ,I' ..uclctd door Z ).!eleldearl11cl1 m kngtnlchnng en een neletde-
'I.m)..: In cl\\"~r'rt(hnl1!è (P,1I1h'lTd'lang)

Achl('ra~:
Si.irrc ,". gcklcl ,hl<lr 2 gdvIJI.·'Htnc:n In kngtcrich(lng en een gelelde-
,1.1I1g 111,lw;II·,m IHing (Panh<irchr,mg)

Re-mmen:
Voetrem: h\ clr;]ldl~ch> gcschctdcn ClI"ClHb. \ acuumbckruclunnng.
-chntrcmmen vuor. t rorumcln-ruruen .rchrcr mcr :elthekrachllt-'encle
n-msc hoerren <:11 automan-che n;l~rdllng. rcmdrukrcuclunr (lasr afhan-
kei 11k)op achteras. Handrem: hefboomrem. werk via kabel op
.nhrcrwrclcn.

Vning:
UI' voor vn .n lucr.r-, elk 1 schroef veren H"llc- ruhhef\"LT.>n als
hulpvcren en vonr hegren:ln.l! v.m de ,".>nulf,I,!;!. Dubhdw:ll1Jige
Il"k-,COPI~Lhe -chokdcmpcr-, voor rn .rchrcr. Torvru-r.rafst ,(hlll~n ror nuu
.j, voor.i-;

Sr uur-inr+chting:
T,llld 't'gmelll kogel krlll).!l, IOp· vt uu TlIlTtC hnnu.

Tl'gcn mceprij~:
SI u 1Irlwkr,ich Ilglt1).!.

Cha~si~:
(n'hll).!l"n h,kl"thalk\"'lrmlg~' 1.1l1g..hgucr-, \ crbouden door bcusvorrrugc
cI\\,ll",IIJ..:g~·r'.met )..'r<lto''tlJtlll"ld IC'gl"n hlllpng en rorvrv Brand-rotrank
dl hu-nu [iet l h.r "1,r,1.1111tu"~'nllc- \:J ng~llgt-'<:'r,.

Opbouw:
C~'he~'1 -r.rlcn carrov-cnc VI,]8 rubher hlokkcn 0)' hcr c h,l~~I'i
b~·\·~·,tlgd. Bumper, voor en .u hrer. Twee wielbases. elk met Z deuren
me! nccrdra.uharc runen.In l.radnunue g.·~'n nurcu.Torsrc-tijvc
c.rhmc voor UI'IlIl1;lk \"<."III,chcld.13l"~chermlt1g~~rnl" 0)' njwandcn.
Achterdeur. vcrttku.il gedeeld. ronder rou. Vlldv;lngl"n achter.
Tcgcn meerprijs:
Vcmk.ul g~'clc·l"I.ll· achterdeur me rurr.Eéndclize achterdeur. links
-rh.rrnn-rcnd. met ut conder nnr. Extra bcschcruune voorende.

Storen:
Porneren met .l.!,llld,IOlen. Stuur-lor met bl"kkcrmg reuen dubh~·1
vr.rrtcn. Hootd-lcutvl \ oor 'tuur~IUI criportteren. Nevensleutel hl]
.lhlullh,\,lr da-hbonrdka-tjc "t ,1f,llllth,lrc t,mk.,lopkkp.

Tegen ml'erprijs:
At~llllth,l,lr J.I,hh(',lr,IL1'tl~·. A tvlunbare rankdopklep.

Inhoud vrijbluvcnd. \X'lj:lgingcn 111konstruktie en uitvoering voor-
bchouden.
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lmporteur voor Nederland:
AGAM B.Y.
Reactorweg 25
Utrecht

tel. (030) 451911

Importeur voor België:
n.v.l.M.A.

Leuvenbaan 220
1930 Zaventem
tel. (02) 7205880


