


מפרט טכני

2   VDA נמדד בשיטת ** * עפ״י נתוני יצרן   

מידות

3,700מ"מאורך

1,690מ"מרוחב

1,595מ"מגובה

2,435מ"מבסיס גלגלים

*4.7מ׳רדיוס סיבוב מינימלי

180מ"ממרווח גחון

מידות - נפח

5מספר מקומות ישיבה

505ליטרמושב אחורי מקופלנפח תא מטען **

271ליטרמושב אחורי מורם

32ליטרמיכל דלק

מנוע

K12Cדגם

4מספר צילינדרים

16שסתומים

1,242סמ"קנפח 

12.5יחס דחיסה

90/6,000סל"ד / כ"סהספק

12.2/4,400סל"ד / קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתית - DUALJETהזנת דלק - בנזין
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מפרט טכני

תיבת הילוכים

אוטומטית רציפהסוג

יחסי העברה

1

0.550~4.006
 )נמוך: 4.006~1.001,
גבוה: 2.200~0.550(

2
3
4
5

3.771אחורי
3.757סופי

                                                    אוטומטית

GLXרמת גימור

שילדה ומתלים

                                                      מסרק ומוט משונןהגה כוח

בלמים
דיסק מאוורר קדמיים
תוף אחוריים

מתלים
מקפרסוןקדמיים
קפיץ ספירלי ומוט מייצב אחוריים

 175/60R16                                                                                           צמיגים

משקולות

 משקל עצמי 
895/865ק"ג)מינימום/ כולל כל האופציות(

1,330ק"גמשקל כולל

ביצועים

160קמ"שמהירות מירבית
11.2שניות תאוצה מ - 0 ל - 100 קמ"ש*2

צריכת דלק

                                                  EURO 6 מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

17.2                           ק"מ / ליטרמשולבת צריכת דלק לפי נתוני יצרן

*2 על פי נתוני יצרן



מפרט טכני
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ידנית / אוטומטית
GLXרמת גימור

שלדה - צמיגים וגלגלים
+175/60R16חישוקי אלומיניום

+T135/70R15גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות )80 קמ״ש( ולשימוש זמני בלבד
חיצוני

+בתי גלגלים מובלטים
+שתי מסילות גג אורכיות
+בצבע הרכבפגושים קידמים ואחורים

+בצבע הרכבידייות דלתות
+שחור עם עיטור כרום גריל קדמי

ראות
+LED PROJECTORפנסים ראשיים

+הדלקת אורות אוטומטית
)Guide me light function( ״תאורת ליווי״ אל הרכב ומהרכב+

+כיוונון גובה לפנסים ראשיים - אוטומטי

+קדמיים - הלוגןפנסי ערפל
+אחורי

+חלונות קדמיים בצבע ירוק
+חלונות כהיםחלונות בדלתות צד אחוריות ובחלון הדלת האחורית  

+מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתזמגבים
+מגב אחורי: מהירות אחת ומתז

+מפשיר אדים - בשמשה אחורית

מראות צד
+בצבע הרכב 

+בעלות כוונון חשמלי
+פנסי איתות מובנים במראות צד

+מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי
גלגל הגה ולוח מחוונים

גלגל הגה - 3 זרועות

+ציפוי עור
+בקרת שליטה מההגה - למערכת אודיו

+בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת שיוט/ בקרת מהירות
+כוונון גלגל הגה - גובה 

+בקרת שליטה מההגה - תפעול טלפון “בידיים חופשיות״ 
+הגה כוח

+מד סיבוב מנוע

תצוגת מידע בלוח מחוונים

+שעון
+מד טמפרטורה - חיצונית
+מד טווח נסיעה )משוער(

+מד צריכת דלק
+מהירות ממוצעת 

רק בדגם אוטומטימצב הילוך
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מפרט טכני

 BLUETOOTH® IS A REGISTERED TRADEMARK OF BLUETOOTH SIG, INC.1*

ידנית / אוטומטית
GLXרמת גימור

גלגל הגה ולוח מחוונים
+זמזםהתראה לפנסים דולקים והוצאת מפתח

+מחוון בלוח שעוניםהתראת דלת פתוחה
+התראה להחלפת שמן מנוע

+מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגורת בטיחות - נהג
+מחוון בלוח שעונים וזמזםהתראה לאי חגורת בטיחות - לנוסע ליד הנהג

+מחוון בלוח שעונים התראה לאי חגורת בטיחות - נוסעים מושב אחורי
+מחוון בלוח שעוניםהתראת מפלס דלק נמוך

+מחוון בלוח שעוניםהתראת לחץ אוויר נמוך בצמיגים
+כסףפתחי מיזוג אוויר - במרכז ובצידי הקונסולה

+בצבע שחור ולבן  לוח מחוונים
נוחות

+קדמייםחלונות חשמל
+אחוריים

+כולל מתג שליטה - לנהגנעילה מרכזית
+כולל חיווי פנסים שלט לנעילת הדלתות

+לחצן התנעה וכניסה לרכב - ללא מפתח 
+בקרת אקלים דיגיטלי

+חימום
+מסנן חלקיקים

 BLUETOOTH * -ו MP3 / מערכת אודיו דיסק
+אנטנה 

+רמקולים - 4 
+טוויטרים - 2

AUX+ו USB קונסולה חיבור+
+בקרת שיוט / בקרת מהירות

אבזור פנימי
+תאורת פנים תא הנוסעים ) שלושה מצבים ( תאורת פנים

+עם מראת איפור מגיני שמש - לנהג ולנוסע
+עם מחזיק כרטיסים 

+לנוסע ליד הנהגידית אחיזה
קדמי 1, אחורי 1מחזיקי כוסות 

קדמי - 2, אחורי - 2 מחזיקי בקבוקים בדלת הרכב
+כתום / טיטניוםקונסולה מרכזית 

12V קונסולה מרכזיתשקע שרות+
+פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים

+כיסי אחסון בדלתות הרכב הקדמיות
+כרוםידיות דלתות פנימיות

+כתום / טיטניוםידיות אחיזה בדלת נהג ובדלת נוסע ליד הנהג
+מאפרה




