
ΣΕΙΡΑ MAXUS DELIVER 9 
ΚΑΘΑΡΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Καινοτόμα, πρωτοποριακή σκέψη και εστίαση στο μέλλον. Η Shanghai 
Automotive Industry Corporation (SAIC) είναι ο μεγαλύ- τερος όμιλος 
αυτοκινήτων στην Κίνα και η δύναμη πίσω από τη μάρκα MAXUS, με 
έτος ίδρυσης το 1958.

Η SAIC, είναι μια εταιρία με ετήσιο κύκλο εργασιών $122 δις το 2019, 
είναι #52 στο Fortune 500 το 2020, κατέχει την 7η θέση παγκοσμίως, 
ανάμεσα στους κατασκευαστές οχημάτων, και την 10η θέση στις ισχυ-
ρότερες Κινέζικες εταιρίες. Με ετήσιες πωλήσεις 6,3 εκατομμυρίων 
οχημάτων κατέχει μερίδιο 22,7% στην εγχώρια αγορά της, ενώ ξεκινά 
τη δυναμική της επέκταση στην παγκόσμια αγορά, και την είσοδο της 
στην δυσκολότερη όλων, την Ευρωπαϊκή αγορά.

Οι πολυετείς συνεργασίες της με τους ομίλους VW & GM με τις κοινο-
πραξίες SAIC/Volkswagen, SAIC/General-Motors, της πρόσφεραν τε-
χνογνωσία και πρόσβαση σε κορυφαίους  προμηθευτές όπως η Bosch 
, η ZF και άλλοι, αλλά και τη δυνατότητα να θέσει ποιοτικούς ελέγχους  
σε όλα τα στάδια σχεδιασμού, κατασκευής, και εμπορίας των οχημά-
των που παράγει. 

Οι εξαγωγές το 2019, έφτασαν τις 365.000 οχήματα, ενώ ταυτόχρο-
να η τεράστια αγορά της ηλεκτροκίνησης στην Κίνα, όπου υπήρχαν 
πολύ ισχυρά κρατικά κίνητρα για την προώθηση της τεχνολογίας, της 
επέτρεψε να παρουσιάσει και να δοκιμάσει αμιγώς ηλεκτροκίνητα 
οχήματα, με ιδιαίτερη επιτυχία στην κατηγορία των επαγγελματικών 
VAN και πωλήσεις άνω των 80.000 αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημά-
των ΜΑXUS. Οι συνολικές πωλήσεις των New Energy Vehicles δηλα-
δή     HYPERLINK "https://news.mgmotor.eu/the-power-behind-mg-
battery-technology/"Battery-Electric Vehicles  (BEVs), Plug-in Hybrid 
Electric Vehicles (PHEVs) και Fuel Cell Electric Vehicles για το 2019 του 
συνόλου των brands της SAIC, έφτασαν τα 185.000 οχημάτα.

Η SAIC έχει επενδύσει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ  στη μάρκα 
ΜΑXUS με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια, την καινοτομία και την 
εισαγωγή νέων προϊόντων στη γκάμα, συμπεριλαμβανομένων των 
οχημάτων EV που θέτουν ήδη πρότυπα για το μέλλον της αυτοκινη-
τοβιομηχανίας.

Το όραμα της SAIC  είναι να γίνει μια παγκοσμίως αναγνωρισμένη εται-
ρεία, με καινοτομίες που να θέτουν τις βάσεις για πρωτοπορία στην αυ-
τοκινητοβιομηχανία, προωθώντας ενεργά τα νέα ενεργειακά οχήματα.

Στόχευση και πρωτοπορία 

Η δύναμη της SAIC και ο λόγος της επιτυχημένης πορείας της ξεκινάει 
από την καθαρή στόχευση και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 
Οι νέες τεχνολογίες, όπως η ηλεκτροκίνηση, η έξυπνη συνδεσιμότητα, 
και οι νέες παγκόσμιες τάσεις όπως το sharing της δίνει την ευκαιρία 
να δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στην νέα εποχή.

 Ηλεκτροκίνηση και new energy vehicles :  H SAIC Motor έχει δη-
μιουργήσει πλήρη γκάμα από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα BEVs, 
υβριδικά PHEVs and οχήματα υδρογόνου με κυψέλες καυσί-
μου Fuel Cells FCEVs. Συνολικά έχει κατασκευάσει και λανσάρει 
πάνω από 50 διαφορετικές προτάσεις. Σε συνεργασία με την 
εταιρία Infineon παράγουν IGBT*  της νέας γενιάς οχημάτων 
semiconductors, καθώς και η μακροχρόνια δυνατή σχέση και 
συνεργασία με τον κολοσσό των μπαταριών Li-Ion,  CATL, για τις 
μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων της εξασφαλίζουν πρωτο-
πορία και ανταγωνιστικότητα. 

Έξυπνη συνδεσιμότητα (Intelligent connectivity): Η SAIC έγινε επί-
σημο μέλος του  5G Automotive Association. Σύναψε  στρατηγικές 
συνεργασίες με την κρατική  China Mobile και την ιδιωτική Huawei 
για την ανάπτυξη έξυπνης κινητικότητας  5G-V2X τεχνολογίες. Σή-
μερα διαθέτει 5 κέντρα καινοτομίας που ερευνούν την Τεχνητή Νο-
ημοσύνη  (AI) , την στατιστική ανάλυση πολλών δεδομένων (big 
data), το cloud computing,την κυβερνοασφάλεια  και την ανάπτυ-
ξη προγραμμάτων. Η κατασκευή βασικών υπολογιστικών μερών 
όπως αισθητήρες, microchips και συστήματα ελέγχου τους είναι 
βασικά μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρίας.

Κοινή χρήση οχημάτων (Sharing) : Η ‘SAIC Mobility’, το τμήμα κι-
νητικότητας της εταιρίας έχει επενδύσει πάνω από 38,5 εκατομμύ-
ρια ευρώ μαζί με την Alibaba και την  CATL. Ενώ το τμήμα ‘SAIC 

Mobility Rental’, λειτουργεί σε 20 πόλεις της Κίνας εξυπηρετώντας 
πάνω από 20 εκ επιβάτες.

Παγκόσμια εμβέλεια: Η SAIC Motor έχει παρουσία σε πάνω από 60 χώ-
ρες. Την αντιπροσωπεύουν πάνω από 810 σημεία, στην Αγγλία, στην 
Ευρώπη, την Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Χιλή, Μέση Ανατολή, Νέα Ζηλαν-
δία, Αυστραλία, Ινδία, Αίγυπτο και τώρα στην Ελλάδα. Η SAIC Motor 
είναι ο πρωταθλητής των εξαγωγών για 5 συνεχή έτη.

* IGBT : Insulated-gate bipolar transistor Στατικοί μεταγωγείς που πε-
ριλαμβάνουν κύκλωμα διακόπτη της ισχύος με μονωμένη πύλη διπο-
λικών τρανζίστορ (IGBTs) 

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 

H Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1922 στη Θεσσαλονί-
κη. Κατασκευάζει, διασκευάζει, διανέμει και υποστηρίζει μεγάλο 
εύρος προϊόντων αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτοκίνητα, φορ-
τηγά, λεωφορεία, γεννήτριες, κινητήρες diesel, σκάφη, εξωλέμβι-
ες μηχανές, αγροτικά, χωματουργικά και βιομηχανικά μηχανήμα-
τα, μπαταρίες, λιπαντικά και ελαστικά. Η Εταιρία κατέχει ηγετική 
θέση στην Ελληνική αγορά στους τομείς δραστηριότητας της.



ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
• Νέος κινητήρας Euro 6d - D20
• 163 PS @ 4000
• 375Nm
• Συμβατό με WLTP
• Προηγμένη τεχνολογία ECO
•  Ένδειξη προειδοποίησης DPF με  

κουμπί χειροκίνητης λειτουργίας
• Πιο ήσυχη λειτουργία 

Το MAXUS DELIVER 9 προσφέρει καθαρή οδηγική εμπειρία. Αναρωτηθείτε, τι σας είναι απαραίτητο 
ή  ποιες είναι οι ανάγκες των οδηγών σας στην καθημερινή τους δραστηριότητα; Εάν η απάντηση 
είναι εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική αξιοπιστία, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, τότε σας 
βρήκαμε την καλύτερη επιλογή. 

1.  Σύστημα καυσίμου υψηλής 
πίεσης 2000 bar

4. Συστήματα HP-LP EGR

7.  Πλάγια μετατοπισμένος 
στροφαλοφόρος

2.  Βαλβίδα μεταβλητού 
στροβιλισμού

5. Υδρόψυκτο Intercooler

8.  Αντλία λαδιού δύο σταδίων 
μεταβλητής παροχής

3. VGT Turbo Charger

6.  Διαχωρισμός ψύξης με δύο 
κυκλώματα

ΣΦΟΝΔΥΛΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΜΑΖΑΣ 
ΜΕ ΟΜΑΛΗ ΣΥΖΕΥΞΗ 

ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕ 
ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΗ ΈΔΡΑΣΗ

ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ 
ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ  
ΚΑΜΠΙΝΑΣ

ΣΙΝΕΜΠΛΟΚ  
ΠΟΛΥΕΡΕΘΑΝΗΣ  
ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Εμπορικό όχημα  
ανταγωνιστή

Deliver 9 Επιβατικό αυτοκίνητο





Χώρος αποθήκευσης ντουλαπιού 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

Το νέο MAXUS DELIVER 9 προσφέρει όλους τους αποθηκευτικούς 
χώρους που χρειάζεστε για να διατηρήσετε τον χώρο σας 
τακτοποιημένο, οργανωμένο και πλήρως πρακτικό, καθώς 
εργάζεστε. Υπάρχει πραγματικά μια θέση για όλα. Εκτός από το 
ντουλαπάκι σας και ένα μεγάλο αποθηκευτικό χώρο στις πόρτες 
για μπουκάλια νερού, υπάρχουν πολλοί επιπλέον χώροι που 
ξαφνιάζουν. Θα βρείτε χώρο αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα, 
καθώς και μια πρακτική αναδιπλούμενη πλάτη καθίσματος με δύο 
ποτηροθήκες και μια υποδοχή για tablet. Το ταμπλό περιλαμβάνει 
ποτηροθήκες μαζί με διάφορες άλλες επιλογές αποθήκευσης πάνω 
από το ντουλαπάκι του συνοδηγού και το αλεξήλιο. 

● Θύρα USB και mini jack port¹ (οδηγού και συνοδηγού) 

● Αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα 

●  Αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα με ποτηροθήκες και υποδοχή για 
tablet 

● Αποθηκευτικός χώρος στις πόρτες 

● Ποτηροθήκη (οδηγός και συνοδηγός) 

● Πρίζα 12 Volt 

●  Χώροι αποθήκευσης πάνω από το κεφάλι των επιβατών στα 
μεσαία και ψηλά φορτηγά 

● Εξελιγμένα σύστημα αποθήκευσης με ντουλαπάκια 

● Βαθιοί αποθηκευτικοί χώροι στις πόρτες για μπουκάλια νερό 

Χώροι αποθήκευσης κάτω από το κάθισμα Στηρίγματα για Laptop και ποτηροθήκη

Μεγάλος πλευρικός χώρος αποθήκευσης στις πόρτες 



DRIVER EXPERIENCE 

Τόσο το MAXUS DELIVER 9 όσο και το DELIVER 9 Luxury 
προσφέρουν ευχάριστη εμπειρία οδήγησης που θα ικανοποιήσει 
κάθε οδηγό. Ο χώρος της καμπίνας του DELIVER 9 προσφέρει όλη 
την άνεση και την πρακτικότητα ενός κινητού γραφείου. 
Γεμάτο με τεχνολογία αιχμής και πρακτικά χαρακτηριστικά, θα 

έχετε όλα όσα χρειάζεστε στην οθόνη αφής 10 ιντσών με το 
πάτημα ενός κουμπιού. Εκτός από τις λειτουργίες ραδιοφώνου 
και πλοήγησης, οι υψηλές προδιαγραφές του περιλαμβάνουν και 
θύρες USB για τον οδηγό και το συνοδηγό, ώστε να μπορείτε πάντα 
να είστε συνδεδεμένοι είτε μέσω φορητού υπολογιστή είτε απλά 

συνδέοντας το smartphone σας με το σύστημα. Ένας έτοιμος, κινητός 
χώρος γραφείου. Χρησιμοποιήστε το mirror link για να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές και τα e-mail σας, με λειτουργίες 
προσαρμογής για το Apple Carplay™ και το Android Auto.* 
* * Οθόνη αφής με mirror link προαιρετικό - Από προεπιλογή στο μοντέλο Lux 

Το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 
αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία  
του MAXUS DELIVER 9 



ΤΙΜΟΝΙ  
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (CRUISE CONTROL) ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (SPEED LIMITER) 

Το σύστημα Cruise Control σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ταχύτητα 
πορείας και να τη διατηρείτε σταθερή. Ο περιοριστής ταχύτητας 
σας επιτρέπει να ορίσετε τη μέγιστη ταχύτητα που μπορεί να 
φτάσει το όχημα, αυξάνοντας την ασφάλεια και μειώνοντας τον 
κίνδυνο παραβίασης του ορίου ταχύτητας. Με το πάτημα του 
γκαζιού, ο οδηγός μπορεί να υπερβεί το όριο που έχει οριστεί για 
συγκεκριμένους ελιγμούς προσπέρασης. 

ΑΝΕΣΗ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Για τον επαγγελματία οδηγό, γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι 
ένας χαλαρός, άνετος χώρος καθώς εργάζεστε. Στο MAXUS DELIVER 
9, η άνεση είναι υψίστης σημασίας. 

Με το συνεχώς μεταβαλλόμενο κλίμα μας, η σημασία ενός καλού 
συστήματος κλιματισμού θα ήταν πάντα ένας παράγοντας όταν 
πρόκειται για το σχεδιασμό ενός οχήματος. Τα μοντέλα DELIVER 
9 περιλαμβάνουν μηχανικό κλιματισμό για την άνεσή σας και την 
άνεση των επιβατών σας. Ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού 
διασφαλίζει ότι η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί στο επιθυμητό 
επίπεδο εύκολα και γρήγορα. Έτσι, μπορείτε πάντα να βασίζεστε σε 
ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ανεξάρτητα από τον καιρό. 

Το DELIVER 9 παρέχει ευκολία χρήσεις όλων των εργαλείων σας, 
όπως κινητό τηλέφωνο, σύστημα ελέγχου πορείας, ταχύτητα 
έντασης του ήχου. 



ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΔΗΓΟΥ 

Το DELIVER 9 προσφέρει οκτώ επιλογές για το κάθισμα του 
οδηγού, από το βασικό ως το άνετο, με πρόσθετη οσφυϊκή 
υποστήριξη και υποβραχιόνιο. Τα καλύμματα των καθισμάτων 
είναι κατασκευασμένα για άνεση και αντοχή, διαθέτοντας επιλογές 
για πλεκτό υλικό / γκρι και ανθεκτικό ύφασμα. 

ΕΞΙ ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ 

Η ασφάλεια των επιβατών είναι υψίστης σημασίας στο DELIVER 9. 
Διαθέτει έξι αερόσακους σαν προεπιλογή, καθώς και πλευρικούς 
και αερόσακους κουρτίνας παραθύρου, εκτός από τους μετωπικούς 
αερόσακους οδηγού και συνοδηγού. 

Οι αισθητήρες στάθμευσης με την όπισθεν υπάρχουν από 
προεπιλογή στο Delivery 9. Προαιρετικά μπορείτε να προσθέσετε 
κάμερα οπισθοπορείας τοποθετημένη ψηλά, με κατευθυντήριες 
γραμμές στην οθόνη, εκτός από τους αισθητήρες στάθμευσης 
μπροστά και πίσω, εξασφαλίζοντας ασφαλέστερη στάθμευση (από 
προεπιλογή στο μοντέλο Lux). 

ΔΥΟ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΕ ΖΑΝΤΕΣ Σιδερένιες ζάντες από προεπιλογή στο DELIVER 9 
και αλουμινίου στο πολυτελές μοντέλο DELIVER 9.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ 

Στη MAXUS, η ασφάλεια είναι υψίστης σημασίας και το DELIVER 9 
πληρεί όλα Ευρωπαϊκά πρότυπα σχεδιασμού εμπορικών οχημάτων. 

Το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού στο βασικό 
εξοπλισμό με την τελευταία γενιά ηλεκτρονικού προγράμματος 
σταθερότητας της Bosch 9.3ESP προσφέρει άνεση και σιγουριά σε 
κάθε περίπτωση. 

Το σύστημα Βlind Spot Assist ανίχνευσης τυφλών σημείων το 
σύστημα Υποβοήθηση Διατήρησης Λωρίδας LCA Lane Change 
Assist  δίνει στον οδηγό επιπλέον όραση κατά την οδήγηση. 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ 
Το TCS (σύστημα ελέγχου πρόσφυσης) μπορεί να απενεργοποιηθεί. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ START / STOP 
Ενημερώνει τον οδηγό ότι το ευφυές σύστημα Stop / Start είναι 
ενεργό και ο κινητήρας έχει σβήσει. 

LANE DEPARTURE WARNING  
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ) 
Το όχημα κινείται εκτός της τρέχουσας λωρίδας χωρίς τη χρήση 
φλας. 

ΑΥΤOΜΑΤΗ ΠEΔΗΣΗ EΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝAΓΚΗΣ (AEB) 
Το σύστημα AEB απενεργοποιείται όταν ο αισθητήρας ραντάρ ή το 
κάλυμμα είναι μπλοκαρισμένο από ρύπους ή χιόνι.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ECO 
Η λειτουργία Eco για την μικρότερη κατανάλωση. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΟΔΗΓΗΣΗΣ POWER 
Η λειτουργία όταν επιθυμούμε την πλήρη ισχύ 

ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΑΝΙΧΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένο το σύστημα υποβοήθησης 
αλλαγής λωρίδας.



Γωνία ανοίγματος 236 ° 

κάμερα οπισθοπορείας MAXUS 

8 φώτα Φόρτωσης 

Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου

Αντιολισθητικό δάπεδο 

Πίσω αισθητήρες στάθμευσης  Χαμηλό σκαλοπάτι φόρτωσης 

Φώτα στάθμευσης LED 



ΧΩΡΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 

Το DELIVER 9 προσφέρει πρακτικό και αποδοτικό χώρο φορτίου. 
Τα χαρακτηριστικά του χώρου φορτίου περιλαμβάνουν στιβαρό 
διάφραγμα χάλυβα και πίσω πόρτες που μπορούν να ανοίξουν 
μέχρι 2600 για ευκολία φόρτωσης με περονοφόρο, ενώ το χαμηλό 
πίσω σκαλοπάτι διευκολύνει τη φόρτωση μεγάλων αντικειμένων. 
Οκτώ άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου βοηθούν στην ασφάλιση 
βαρέων φορτίων. Οι λαβές είναι ιδανικά τοποθετημένες για να 
βοηθήσουν κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση από τις ευρείες 
πίσω και πλευρικές πόρτες φόρτωσης, ενώ ο χώρος φόρτισης 
φωτίζεται με LED λάμπες.





ΚΑΘΑΡΟ  
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ



ΜΟΝΤΕΛΟ DELIVER 9 

Τυπικός εξοπλισμός 

Γωνία ανοίγματος 236 ° 

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού με υποβραχιόνιο, 8 κατευθύνσεις 

Ρυθμιζόμενες ζώνες ασφαλείας 

Κλιματισμός 

Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης 

Αυτόματη απενεργοποίηση προβολέων 

Aποσπώμενο μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας για τοποθέτηση 
τζαμιού

Κεντρικό κλείδωμα 

Σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας (Cruise control) 

Υπενθύμιση πόρπης ζώνης ασφαλείας οδηγού και συνοδηγού 

Αερόσακοι καθίσματος οδηγού + Ρυθμιζόμενη ζώνη χωρίς προεντατήρες 

Διπλό φως φορτίου 

Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα 

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης 

ESP+EBA+BAS+HHC 

Πτυσσόμενο κλειδί τηλεχειρισμού (1 τεμάχιο) 

Μπροστινός προφυλακτήρας βαμμένος στο χρώμα του αμαξώματος 

Μπροστινός διπλός αερόσακος τύπου κουρτίνας 

Αερόσακοι συνοδηγού 

FWD - Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση McPherson 

RWD - Ανεξάρτητη μπροστινή ανάρτηση McPherson 

FWD - Μονοκόμματη ανάρτηση με άκαμπτο άξονα Hodgkiss 

RWD - Ελατήριο ανάρτησης φύλλου σούστας 

Προβολείς αλογόνου 

Πίσω λαμπτήρας αλογόνου 

Αυτόματο ξεκλείδωμα 

Ευφυές σύστημα αντικλεπτικής προστασίας 

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Departure Warning) 

Φώτα πορείας ημέρας LED 

Χειροκίνητο κουμπί αναγέννησης DPF 

Ηλεκτρικός εξωτερικός καθρέφτης 

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών 

Χειρολαβές εισόδου

Αισθητήρας στάθμευσης (μόνο για πίσω) 

Radio+MP3+AUX+USB+Bluetooth 

Πίσω προφυλακτήρας, μαύρος 

Ύφασμα καθισμάτων (πλεκτό / γκρι) 

Μονή συρόμενη πόρτα από τη δεξιά πλευρά 

Πακέτο καπνιστών 

Άγκιστρα πρόσδεσης φορτίου (8) 

Ανθεκτικό δάπεδο 

Σιδερένιες ζάντες

Επιλογές λειτουργίας κινητήρα (Power/Normal/Eco) 

eCall 

Κουμπί start/stop κινητήρα 

Πίσω φώτα ομίχλης 



+ Αισθητήρας στάθμευσης (εμπρός και πίσω) 

+ Κάμερα οπισθοπορείας με σύστημα υποβοήθησης οδηγού 

+ Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών 

+ Ορατή εικόνα όπισθεν 

ΜΟΝΤΕΛΟ DELIVER 9 LUXURY 
Πρόσθετος εξοπλισμός στο μοντέλο DELIVER 9 Luxury 

+ Οθόνη αφής 10 ιντσών 

+ 16” ζάντες αλουμινίου 

+ Ρυθμίσιμη ειδοποίηση παράβασης ορίου ταχύτητας 

+ Apple Carplay και Android Auto 

+ Σύστημα παρακολούθησης τυφλών γωνιών 

+ Λαβές χρωμάτων αμαξώματος 

+ Χρωμιωμένη μπροστινή σχάρα MAXUS 

+ Ηλεκτρικό πλαϊνό σκαλοπάτι (προαιρετικό) 

+ Ηλεκτρονικός έλεγχος κλειδώματος 

+ Σύστημα ψυχαγωγίας 

+ Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας 

+ Προβολείς LED 

+ Φώτα ημέρας LED 

+ Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί 
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ΜΟΝΤΕΛΟ DELIVER 9 
Δομή αμαξώματος 

Όλα τα καλά πράγματα υπάρχουν σε όλα τα σχήματα και τα μεγέθη. 
Το DELIVER 9 Panel van διατίθεται σε 3 μήκη με 4 ύψη οροφής. Το 
DELIVER 9 διαθέτει επίσης 2 μήκη Chassis Cab ώστε να καλύπτει 
ένα ευρύ φάσμα επιλογών. 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του 
Deliver 9 στις σελίδες 20-21. 

ΜΕΣΑΙΟ ΣΑΣΙ (MC) 

ΜΕΣΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΣΙ (LC) 

ΧΑΜΗΛΗ / ΜΕΣΑΙΑ ΟΡΟΦΗ (SM) 

ΜΕΣΑΙΑ / ΥΨΗΛΗ ΟΡΟΦΗ (LH) 

ΜΕΣΑΙΑ / ΥΨΗΛΗ ΟΡΟΦΗ (ΜΗ) 

ΜΕΣΑΙΑ / ΥΨΗΛΗ ΟΡΟΦΗ EXTRA (LXH) 



Μοντέλο DELIVER 9 DELIVER 9 
LUX

Ρύθμιση

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ευφυές σύστημα αντικλεπτικής προστασίας Y Y

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών X Y

Σύστημα υποβοήθησης αλλαγής λωρίδας X Y

ESP+EBA+BAS+HHC Y Y

Αισθητήρας στάθμευσης Y X

Μπροστινό και πίσω ραντάρ X Y

Ορατή εικόνα όπισθεν X Y

Αερόσακοι καθίσματος οδηγού Y Y

Αερόσακοι συνοδηγού Y Y

Ρυθμιζόμενη ζώνη ασφαλείας Y Y

Με eCall Y Y

Αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης Y Y

Σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane 
Departure Warning) Y Y

Σύστημα παρακολούθησης τυφλών γωνιών X Y

Μπροστινός διπλός αερόσακος κουρτίνα Y Y

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Μονή συρόμενη πόρτα από τη δεξιά πλευρά Y Y

Τύπος τροχού Σιδερένια Αλουμινίου

Aποσπώμενο μεταλλικό διαχωριστικό καμπίνας  
για τοποθέτηση τζαμιού Y Y

Μη αυτόματος μπροστινός υαλοκαθαριστήρας Y X

Αυτόματος μπροστινός υαλοκαθαριστήρας (με 
αισθητήρα βροχής) X Y

Επιλογές 
πακέτων

TRIM PACK

Επιχρωμιωμένο μάσκα ψυγείου O S

Βαμμένες εξωτερικές λαβές πόρτας O S

Δύο επιλογές τοποθέτησης πίσω πινακίδας O S

Πίνακας οργάνων hi level Chrome / Piano Black Trim O S

Επιχρωμιωμένος διακόπτης ανύψωσης τζαμιών O S

Ζάντες αλουμινίου (6,5jx16) O S

Επιχρωμιωμένη εσωτερική λαβή μπροστινής πόρτας O S

ΠΑΚΕΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Προβολείς LED + πίσω φώτα LED O S

2 LED φώτα χώρου φόρτωσης O S

Εμπρόσθιοι προβολείς ομίχλης O S

ΠΑΚΕΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτόματος μπροστινός υαλοκαθαριστήρας  
(με αισθητήρα βροχής) O S

Ειδοποίηση υπερβολικής ταχύτητας O S

Μπροστινός αισθητήρας εγγύτητας στάθμευσης O S

Σύστημα παρακολούθησης τυφλών γωνιών  
+ Βοηθητικό σύστημα αλλαγής λωρίδας O S

Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών O S

Επιλογές 
πακέτων

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Οθόνη αφής 10 ιντσών (MP5 + USB + Bluetooth  
+ προβολή κινητού τηλεφώνου) +4 Ηχεία  
(Bass + Treshle) + Reverse Camera

O S

ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΕΣΗΣ 1

Σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί + 2 
Έξυπνα κλειδιά + Έλεγχος ηλεκτρονικού κλειδώματος O S

ΠΑΚΕΤΟ ΑΝΕΣΗΣ 2

Ηλεκτρικό σκαλοπάτι (συρόμενη πόρτα) O O

ΠΑΚΕΤΟ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Μεταλλικό χρώμα (Επιλογές χρωμάτων εργοστασίου) O O

Ρύθμιση

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Προβολείς αλογόνου Y X

Προβολείς LED X Y

Πίσω λαμπτήρας αλογόνου Y X

Με πίσω φώτα LED X Y

Με πίσω φώτα ομίχλης Y Y

Με εμπρόσθιους προβολείς ομίχλης X Y

Φώτα ημέρας LED Y Y

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ

Με μοντέλο οδήγησης (Power/Normal/Eco) Y Y

Με κουμπί start/stop κινητήρα Y Y

Με αναμονή PTO (Σύνδεση με RWD) Y Y

Ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης Y Y

Ηλεκτρονικό χειριστήριο κλειδώματος X Y

Ρυθμίσιμη ειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας X Y

Κλιματισμός Y (μπροστά) Y (μπροστά)

Σύστημα σταθεροποίησης της ταχύτητας (Cruise control) Y Y
Θερμαινόμενοι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι  
εξωτερικοί καθρέπτες X Y

Χειροκίνητος εξωτερικός καθρέφτης Y X

Αναπτήρας Y Y

Σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί X Y

Ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού, 8 κατευθύνσεις Y Y

Ύφασμα καθισμάτων (πλεκτό / γκρι) Y Y

Οθόνη αφής 10” X Y

Radio+MP3+AUX+USB+Bluetooth Y X

Ηλεκτρικά μπροστινά παράθυρα Y Y

Αυτόματα φώτα καμπίνας Y Y

Αυτόματο ξεκλείδωμα Ignition-off Y Y

Αυτόματη ασφάλιση (20km / h) Y Y

Κεντρικό κλείδωμα Y Y

Γωνία ανοίγματος 236 ° Y Y

Μπροστινός προφυλακτήρας σε χρώμα αμαξώματος Y Y

Πίσω προφυλακτήρας άβαφος Y Y



ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΚΑΛΑΣ 
Διαχειρίζεται την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση των 
προβολέων μεγάλης σκάλας, αυξάνοντας την ορατότητα και 
μειώνοντας τον κίνδυνο τύφλωσης των απέναντι, αναγνωρίζοντας 
αυτόματα τα οχήματα που οδηγούν στην αντίθετη κατεύθυνση. 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ 
Οι ηλεκτρικά θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες εξασφαλίζουν 
μεγάλη ορατότητα σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

BSD + LCA-BASE VERSION 
Το σύστημα προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας (Lane Departure 
Warning) μπορεί να καθορίσει εάν το φορτηγό αλλάζει λωρίδα, 
ακόμη και σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας. Σε περίπτωση 
κινδύνου, ένα ηχητικό και οπτικό σήμα ειδοποιεί τον οδηγό για την 
πιθανή επικείμενη απειλή. 

ΔΟΜΗ 
Συγκόλληση λέιζερ 9,2m, η μεγαλύτερη στη βιομηχανία. Αμάξωμα 
καταστευασμένο κατά 54% με χάλυβα υψηλής αντοχής. Μέχρι 
2 εκατομμύρια χιλιόμετρα για ολόκληρη τη σειρά, πλήρης 
περιβαλλοντική δοκιμή. 

ΠΡΟΣΦΥΣΗ 
Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που βελτιώνει την πρόσφυση του 
οχήματος στις πιο απαιτητικές επιφάνειες με κακή πρόσφυση. Υπό 
συνθήκες χαμηλής πρόσφυσης από οποιονδήποτε τροχό, η μονάδα 
ελέγχου ανιχνεύει την ολίσθηση και το φρενάρει, μεταδίδοντας τη 
ροπή μετάδοσης κίνησης στον τροχό με γκριπ στο έδαφος. Με αυτόν 
τον τρόπο, η απόδοση του οχήματος είναι ασφαλής. 



3 χρόνια εγγύηση βαφής  
10 χρόνια εγγύηση κατά της διάβρωσης 

Η MAXUS επενδύει συνεχώς στη χρήση νέων υλικών, υπερσύγχρο-
νες βαφές και νέες κατασκευαστικές διαδικασίες για να διασφαλί-
σει ότι τα οχήματά μας συνεχίζουν να παρέχουν στους πελάτες μας 
σήμερα, αύριο και για πολλά χρόνια ακόμα. 

Το Deliver 9 διαθέτει 4 βασικές επιλογές χρωμάτων, το τυπικό 
λευκό Blanc και επιλογή με χρέωση για μεταλλικά / εξατομικευμένα 
χρώματα, μπλε Ocean, ασημί Aurora και καφέ Olive 
* δηλώνει επιπλέον χρέωση 

Καφέ Olive 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος * 

Λευκό Blanc

Μπλε Ocean 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος * 

Ασημί Aurora 
Μεταλλικό χρώμα αμαξώματος * 

Οι εικόνες που εμφανίζονται προορίζονται μόνο για λόγους απεικόνισης 

ΕΠΙΛΕΞΤΕ 



(E)

(F)

(G)

(I)
(D)

(K) (L) (A)

(C)(H)(J)

(B)

ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ SM VAN MH VAN LH VAN LXH VAN LH VAN LXH VAN MC CAB LC CAB

 FWD FWD FWD FWD RWD RWD RWD RWD

Διαστάσεις         

Συνολικό μήκος 5180 5546 5940 5940 5940 5940 6200 6680

Συνολικό πλάτος με καθρέπτες (mm) 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466 2466

Συνολικό ύψος (mm) 2385 2555 2535 2755 2535 2755 2320 2320

Μεταξόνιο (D) 3000 3366 3760 3760 3760 3760 3760 4048

Μήκος χώρου φορτίου (mm) (E) 2650 3019 3413 3413 3413 3413 3673 4153

Μέγιστο πλάτος χώρου φορτίου (mm) (F) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 - -

Χώρος μεγέθους φορτίου μεταξύ  
θόλων τροχών (mm) (G) 1366 1366 1366 1366 1366 1366 - -

Μέγιστο ύψος χώρου φορτίου (mm) (H) 1724 1892 1892 2114 1792 2014 - -

Πλάτος συρόμενων θυρών (mm) (I) 1075 1269 1269 1269 1269 1269 - -

Ύψος συρόμενης θύρας (mm) (J) 1560 1670 1670 1670 1570 1570 - -

Ακτίνα στροφής (m) 12,1 13,4 14,8 14,8 14,1 14,1 14,1 15,2

Όγκος φορτίου (m³) 8,13 10,2 11,55 12,91 10,97 12,33 - -

Πλάτος εισόδου πίσω πόρτας 1570 1570 1570 1570 1570 1570 - -

Ύψος εισόδου πίσω πόρτας 1570 1756 1756 1964 1656 1864 - -

Εμπρόσθιος πρόβολος (mm) (Κ) 1020 1020 1020 1020 1020 1020   

Οπίσθιος πρόβολος (mm) (L) 1160 1160 1160 1160 1160 1160   

Ύψος πίσω σκαλοπατιού (mm)         

Άλλα         

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) 80 80 80 80 80 80 80 80

Αριθμός καθισμάτων 3 3 3 3 3 3 3 3

Τελική ταχύτητα (km/h) 160 160 160 160 145 140 - -

Τελική ταχύτητα (mph / h) 100 100 100 100 90 87 90 90

Ελαστικά 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C 215/75R16C

Δείκτης φορτίου / ταχύτητας ελαστικών 121/119s 121/119s 121/119s 121/119s 121/119s 121/119s 121/119s 121/119s

«-» σημαίνει ότι τα δεδομένα είναι ανάλογα με την υπερκατασκευή.



ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΕ SM VAN MH VAN LH VAN LXH VAN LH VAN LXH VAN MC CAB LC CAB

 FWD FWD FWD FWD RWD RWD RWD RWD

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ         

Κυβισμός (cc)     1996    

Κύλινδροι / Βαλβίδες     4/16    

Μέγιστη ισχύς (kW / rpm) 120 120 120 120 120 120 110 110

Μέγιστη ροπή (Nm / rpm) 375 375 375 375 375 375 375 375

Σύστημα καυσίμου D2.0L Turbo Diesel Direct Injection 

Euro status    Euro 6d    

Σύστημα Stop & Start     Ναι    

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ         

Κιβώτιο ταχυτήτων    Χειροκίνητη    

Αριθμός ταχυτήτων     6    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Λίτρα / 100km         

Πόλη - - - - 11,2 11,2 - -

Επαρχιακό - - - - 9,1 9.2 - -

Εθνική - - - - 8,5 8,8 - -

Υψηλές ταχύτητες - - - - 10,9 11,7 - -

Συνδυασμένο - - - - 9,8 10,2 - -

Εκπομπές CO2 g/km:         

Χαμηλή - - - - 294 292 - -

Μεσαία - - - - 239 241 - -

Υψηλή - - - - 222 231 - -

Πολύ υψηλή - - - - 281 306 - -

Συνδυασμένο - - - - 256 268 - -

ΒΑΡΗ         

Μικτό βάρος οχήματος (GVW)(kg) 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Βάρος (kg) εκτός οδηγού 2140 2210 2260 2300 2360 2390 1980 2020

Μέγιστο φορτίο μπροστινού άξονα (kg) 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950 1950

Μέγιστο φορτίο πίσω άξονα (kg) 1900 1900 1900 1900 2440 2440 2180 2180

Ωφέλιμο φορτίο (kg) * 1360 1290 1240 1200 1140 1110 1520 1480

Μικτό βάρος συγκροτήµατος κίνησης (GTW) 5500 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Ικανότητα ρυμούλκησης (πέδηση) (kg) 2500 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800

Ικανότητα ρυμούλκησης (χωρίς πέδηση) (kg) 750 750 750 750 750 750 750 750

ΦΡΕΝΑ Μπροστινά / Πίσω Εμπρός / πίσω δισκόφρενο

* Εξαιρεί τον οδηγό 
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ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΕΛΑΤΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

Εάν η επιχείρησή σας χρειάζεται αυτοκίνητο που να ταιριάζει με το περιβάλλον εργασίας σας, η MAXUS διαθέτει ένα δίκτυο εξειδικευμένων 
αντιπροσώπων που θα συνεργαστούν μαζί σας για τη δημιουργία της διαμόρφωσης που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Είτε 
πρόκειται για ηλεκτρικό όχημα, drop side, tipper, ασθενοφόρο, λεωφορειάκι για αναπηρικά αμαξίδια ή κάμπερ βαν, η MAXUS σας 
προσφέρει την επιλογή να συνεργαστείτε με τις εσωτερικές μας ομάδες ή έναν από τους αντιπροσώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Όποια 
και να είναι η επιλογή σας, η MAXUS θα συνεργαστεί μαζί σας καθ όλη τη διαδικασία, από τον σχεδιασμό έως την παράδοση, επιτρέποντάς 
σας να επικεντρωθείτε σε πιο σημαντικά πράγματα - την επιχείρησή σας. 

Η συνεργασία με τη MAXUS διασφαλίζει στην επιχείρησή σας την εγγύηση ότι κάθε βήμα της διαδικασίας θα γίνει με βάση τις ανάγκες 
σας και από επαγγελματίες στον τομέα. 






