FORD KUGA

איש חזון .מתוחכם .ראוי לציון.
כל רכב נושא את חתימת ידו.

העולם שייך לך.
הפורד קוגה משקף בצורה מושלמת אופי בטוח ושאפתני.
הטכנולוגיות מעוררות ההשראה שלו ,יחד עם עיצוב שמיושם
בצורה נפלאה ,מעניקים פאר יוקרתי עם ביצועים מעולים –
שהופכים את הפורד קוגה לבן הלוויה האידיאלי לרוח הנמרצת
וההרפתקנית שלך.

מנוע בנזין Ford EcoBoost
פחות דלק ,יותר כוח.
עם מגדש טורבו ,הזרקת דלק ישירה ותזמון שסתומים משתנה,
מנועי  Ford EcoBoostעטורי הפרסים מספקים את אותם
ביצועים כמו מנועים מסורתיים גדולים ,אך עם צריכת דלק טובה
הרבה יותר ורמת פליטות מזהמים נמוכה יותר.
Ford EcoBoost 1.5L
מנוע הבנזין עם  182כ"ס משיג צריכת דלק משולבת
של  14.49ק"מ/ליטר בלבד*.
*נתוני יצרן ,הנעה קדמית ,תיבת הילוכים אוטומטית.

מערכת הנעה חכמה
לכל הגלגלים ()AWD
סע בדרך שלך.
מערכת ההנעה החכמה לכל הגלגלים של הפורד קוגה
מנטרת באופן רציף את סביבת הנהיגה שלך ,ומבצעת
אופטימיזציה של אחיזת הכביש על-ידי העברת הכוח לגלגלים
בהתאם לצורך .תצוגה בלוח המחוונים מציגה את ההנעה
המועברת לכל גלגל ,ומסייעת לך להיות ערני לגבי כל שינוי
בתנאי הדרך( .בחלק מהדגמים).

התמונה להמחשה בלבד

תיהנה ממנו
ברוכים הבאים לחלל הפנימי המעוצב להפליא של הפורד
קוגה .הסגנון היוצא מן הכלל שלו ניכר בבירור לעין ,עם
עיצוב עכשווי של לוח המכשירים ,אותו משלימים משטחים
מהודרים ורכים למגע .המושבים הקדמיים האיכותיים
הם בעלי קימורים מושלמים המעניקים נוחות מעולה ,גם
בנסיעות ארוכות .בעוד שורה של טכנולוגיות מתקדמות
תורמות לנסיעה מתוחכמת ומהנה יותר.

התמונה להמחשה בלבד.

התמונה להמחשה בלבד
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מתחברת לקול שלך,
מגיבה למגע שלך.
מערכת  SYNC ® 3מערכת המידע והבידור החדשנית
של פורד מעניקה לך שליטה בכל דבר ,ממוזיקה ,ניווט
ועד לשיחות טלפון ,יישומים והודעות טקסט  -הכל
באמצעות פקודות קוליות פשוטות .צג המגע הצבעוני
והאינטואיטיבי בגודל " 8מאפשר לך להתאים את מסך
הבית בדיוק לפי רצונך ,בעוד  Apple CarPlayוAndroid-
 Autoמאפשרות לך להכניס את הטכנולוגיה של הסמארטפון
התואם שלך לתוך מכוניתך.
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -
לא כל המאפיינים תואמים לכל הטלפונים.
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לצאת לדרך
בביטחון מלא
מערכת אקטיבית לבלימה בעיר Active City Stop
מתוכננת לזהות אפשרות של התנגשויות במהירויות נמוכות
ומפעילה את הבלמים אם אינך מגיב בזמן .טכנולוגיה חכמה
זו ,המתוכננת לעבוד במהירויות של עד כ 50-קמ"ש ,מסוגלת
למנוע התנגשויות במהירויות נמוכות או להפחית את הנזק.
(ברמות גימור  Titanium ,Trend Xו.)Titanium X -
מערכת בקרת שיוט מסתגלת
מסייעת לך לשמור על המהירות שבחרת ועל המרחק
שבחרת בינך לבין רכב שנע לפניך .היא יכולה גם להזהיר
אותך מפני התנגשות אפשרית .אם היא מזהה מצב כזה,
מערכת בקרת השיוט המסתגלת והתראת התנגשות עם
תמיכה בבלימה מהבהבת אות התראה ,משמיעה התרעה
קולית ,ומסוגלת לבצע דריכה מוקדמת של מערכת הבלמים
כדי להעניק תגובה מלאה ברגע שתבלום( .בדגמי .)AWD
מערכת סיוע בשמירה על הנתיב המקורי ()LKA
מערכת השמירה על הנתיב מסוגלת לזהות סימני נתיבים
בכביש ולשלוח פעימות של רטט עדין לגלגל ההגה כדי להנחות
אותך להפנות את ההגה חזרה למרכז הנתיב .אם היא מזהה
שהרכב שלך סוטה שלא בכוונה מנתיב הנסיעה ,המערכת
תפעיל כוח על גלגל ההגה ותפנה את הרכב בעצמה חזרה
לנתיב הנסיעה המקורי .אם המערכת מזהה שהתקרבת יתר
על המידה אל סימוני הנתיבים  -או חצית אותם  -מספר
פעמים ,מערכת ההתראה לנהג מציגה סימן של ספל קפה
כדי להציע לך לעשות הפסקה בנהיגה.
(ברמות גימור  Titanium ,Trend Xו.)Titanium X -

מערכת ® BLISעם התראת תעבורה צולבת
()RCTS

מתוכננת להזהיר אותך כשרכב אחר נכנס ל"שטח
המת" שלך  -באמצעות נורית התראה מוצנעת
המובנית בכל אחת מהמראות החיצוניות .התראת
תעבורה צולבת סורקת לימין ולשמאל כשאתה יוצא
בנסיעה לאחור ממקום חניה בניצב או באלכסון,
ומעניקה התראה ויזואלית וקולית כשהיא מזהה רכב
מתקרב( .ברמות גימור  Titaniumו)Titanium X -

שמור על השקט הנפשי שלך עם מאפיינים הכלולים
כציוד סטנדרטי ,כגון  7כריות אוויר ,ומערכת בקרת
יציבות הגלגול ® .RSCכדי לשפר את יציבות הרכב
במגוון תנאים ,המערכת האלקטרונית מבוססת
בלמים פועלת באופן אוטומטי על מנת לשמור בכל
עת על מגע מלא של כל  4הגלגלים עם משטח
הנסיעה.

פנסים ראשיים מסוג קסנון
עם תאורת פנייה  -לשדה
ראייה משופר של הכביש
הפנסים הראשיים מסוג קסנון של הפורד קוגה חזקים יותר
מאשר פנסים רגילים ,אך צורכים פחות אנרגיה .הם כוללים
גם תאורת פנייה ,מתזים לפנסים הראשיים ,ותאורת נסיעה
ביום ( .LEDברמת גימור .)Titanium X

דלת אחורית
מתרוממת ללא מגע יד
עםהדלתהאחוריתהחשמליתשלהקוגההעמסההיאפשוטה
מאו ד .ניתן לפתו ח א ו לסגור אותה באמצעו ת השלט רחו ק
ת
תהאחורי 
תהדל 
רבידי 
ת ,באמצעות כפתו 
קהמפתחו 
שבמחזי 
המתרוממת או המתג הממוקם בלוח המכשירים.
(ברמות גימור  Titaniumו)Titanium X-
תנועתבעיטהעדינהמתחתלמרכזהפגושהאחוריהיאכלמה
ך
תמבלי שתצטר 
תהאחורי 
תהדל 
רא 
חאולסגו 
שכדילפתו 
שדרו 
לגשש אחרי המפתח שלך .טכנולוגיית זיהוי תנועה הדומה
לזו שקיימת במשחקי וידיאו ,מתוכננת כך שהדלת האחורית
המתרוממת תפעלרקכשאתהחפץבכך .היאמסוגלתאפילו
לזהות את ההבדל בין הרגל שלך לבין כדור שמקפץ מתחת
ה,
לנקוד 
תבכ 
תהמתרוממ 
תהדלת האחורי 
רא 
לפגוש.נית ןלעצו 
והיא נעצרת באופן אוטומטי כשהיא מזהה מכשול.
(ברמת גימור )Titanium X

רמת גימור
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מאפיינים עיקריים הכלולים כציוד סטנדרטי
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מערכת  Mobileyeלזיהוי והתרעה בפני
תאונות דרכים (ברמת גימור  Trendבלבד)
 7כריות אויר
חישוקי סגסוגת קלה "17
פנסי ערפל קדמיים
מראות חיצוניות מחוממות עם כוונון חשמלי
ומהבהבי פנייה
שמשות כהות
מסילות גג כסופות
בלם יד חשמלי
פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

0

0
0

-

0
0
0
0

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת עם
פתחי אויר מאחור
בקרת שיוט עם מגביל מהירות
מערכת שמע מקורית:
רדיו/נגן תקליטורים
דיבורית ®Bluetooth
מתגי הפעלה על גלגל ההגה
 6רמקולים
גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
כפתור התנעה (ללא מפתח)
מושבים ספורטיביים
ריפודי בד שחור

רמת גימור

Trend X

מאפיינים עיקריים כמו ברמת גימור ,Trend
ובנוסף כלולים כציוד סטנדרטי:
0

0

0

0

0

מערכת אקטיבית לבלימה בעיר
Active City Stop
מערכת  Lane-Keeping Systemלהתרעה
בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב
המקורי
מערכת לסיוע בהחזרת הרכב לנתיבו המקורי
במקרה של סטייה מנתיב ()LKA
החלפה אוטומטית בין מצב תאורת דרך
לאלומות גבוהות ()HBC
מראות חיצוניות עם קיפול חשמלי ,מהבהבי
פנייה וקיפול חשמלי אוטומטי בעת נעילת הרכב

0
0

-

חיישני אורות וגשם
מערכת מולטימדיה מבוססת Android
בהתקנה מקומית:
מסך מגע "Muti Touch 8
אפליקציית ניווט  Wazeואפליקציות נוספות
דיבורית ®Bluetooth
מצלמת נסיעה לאחור
( DVDאפשרות חיבור מסכים אחוריים)
כניסת  /יציאת  ,AVשקע USB
רדיו/נגן תקליטורים
שליטה באמצעות מסך המגע ,לחצני הפעלה
או מתגי הפעלה על גלגל ההגה
 6רמקולים
תומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות

רמת גימור

Titanium

מאפיינים עיקריים כמו ברמת גימור
 ,Trend Xובנוסף כלולים כציוד סטנדרטי:
0

0
0
0

0
0
0
0

מערכת לאיתור שטחים מתים (®)BLIS
עם התראת תעבורה צולבת ()RCTA
חישוקי סגסוגת קלה "18
פנסים אחוריים מסוג LED
דלת אחורית מתרוממת חשמלית ,עם מנגנון
רתיעה ואפשות הפעלה מהשלט
גג פנורמי נפתח חשמלית
תאורת אווירה  LEDבגוונים שונים
כוונון חשמלי במושב הנהג
כוונון לתמיכת הגב התחתון במושבי הנהג
והנוסע הקדמי

0
0

-

-

ריפוד עור משולב בד שחור
מערכת מולטימדיה מקורית :SYNC®3
מסך מגע "Multi Touch 8
דיבורית ®Bluetooth
מצלמת נסיעה לאחור
שקע USB
רדיו/נגן תקליטורים
שליטה באמצעות מסך המגע ,לחצני הפעלה
או מתגי הפעלה על גלגל ההגה
Apple CarPlay / Android Auto
מערכת ניווט מקורית i-Go
מערכת שמע מקורית ®Sony
 9רמקולים

רמת גימור

Titanium X

מאפיינים עיקריים כמו ברמת
גימור  ,Titaniumובנוסף כלולים כציוד
סטנדרטי:
0
0

0
0
0
0
0

כניסה ונעילה ללא מפתח
פתיחה וסגירה ללא מגע יד של הדלת 		
האחורית המתרוממת החשמלית
חישוקי סגסוגת קלה "19
פנסי חזית קסנון עם תאורת פנייה
תאורת יום ( )DRLמסוג LED
מגשים מתקפלים בגב המושבים הקדמיים
ריפודי עור שחור  /בז'

מאפיינים נוספים עבור דגמי
:Titanium X AWD
0
0

0
0

הנעה  AWDלארבעת הגלגלים
מערכת התרעה בפני התנגשות חזיתית עם
סיוע בבלימה
מערכת בקרת שיוט מסתגלת
מושבים קדמיים עם חימום

התמונה להמחשה בלבד

גג פנורמי בעל תפעול חשמלי ונוח ,מעניק לך תחושה
נפלאה של מרחב .זכוכית מיוחדת מחזירת אור מסייעת
לשמור על חלל פנימי קריר וחוסמת קרינה סולרית מזיקה.
וילון בעל הפעלה חשמלית מעניק הצללה נוספת ופרטיות
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -

מסילות גג כסופות דקורטיביות

תאורת האווירה של הקוגה מאירה בצורה עדינה את
הקונסולה המרכזית ,הכיסים בדלתות ,ידיות שחרור
הדלתות ואזורי הרגליים מלפנים .עם היצע של שבעה
צבעי הדגשה שונים ,הנעים מאדום חמים ועד לכחול
קריר ,ניתן לבחור אווירה שונה לכל יום בשבוע.
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -

צג המגע הצבעוני " 8האינטואיטיבי מאפשר לך
להתאים את מסך הבית בדיוק לפי רצונך ,בעוד
 Apple CarPlayו Android Auto -מאפשרות
לך להכניס את הטכנולוגיה של הסמארטפון
התואם שלך לתוך מכוניתך.
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -

תאורת יום ( )DRLמסוג  LEDמציעה נראות משופרת
למשתמשי הכביש האחרים .היא גם חסכונית הרבה יותר
באנרגיה מאשר האלומה הנמוכה של הפנסים הראשיים,
הודות לטכנולוגיית  LEDמתקדמת ביותר.
(ברמת גימור .)Titanium X

מערכת ®MyKey

מערכת סיוע לבטיחות נהגים צעירים המאפשרת שמירת
הגדרות רכב במפתח המכונית על-מנת להקל על צעירים
את המהלך התקין של הנהיגה כגון הגבלת מהירות מרבית,
עצמת הצליל של מערכת השמע ,חסימת אופצית ביטול
מערכת בקרת היציבות.

מתגים בסגנון ספורטיבי ממוקמים על גלגל ההגה,
מאפשרים שליטה בבקרת השיוט ובמחשב הדרך.

אפשרות פתיחה של הדלת האחורית המתרוממת
בקוגה שלך באמצעות מתג הממוקם בלוח המכשירים
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -

מתגי כיוונון חשמלי של מושב הנהג לקבלת תנוחת
נהיגה נוחה ואינטואיטיבית.
(ברמות גימור  Titaniumו.)Titanium X -

מגוון צבעים

לבן קפוא ()0F5

ירוק אינסטינקט ()0FQ

ירוק יער ()0F1
נחושת ()0FC

אדום לוהט מטאלי (* )0FK
כחול מטאלי ()0FG

אפור מגנטי ()0FU

כסף מטאלי ()0FO
שחור אבסולוטי ()0FP

לבן פלטינה (* )0FA
כחול בלייזר ()0FR

* צבע בתוספת תשלום

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים והריפודים בקטלוג זה מוצגות לשם המחשה בלבד .בשל מגבלות הדפוס ,תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל .היצע הצבעים ,החומרים והחישוקים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן
ולמגבלות המלאי .פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

דרגות בטיחות וזיהום אויר
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמת גימור :Trend

בטיחות
קוד
דגם

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

30

Kuga FWD Trend

6

28

Kuga FWD Trend X

4

29

Kuga FWD Titanium

6

32

Kuga FWD Titanium X

6

NA

kuga AWD Titanium X

7

 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
● זיהוי הולכי רגל
 Xבלימה אוטומטית בעת חירום
רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה

8

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמת גימור :Trend X
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
 Xניטור מרחק מלפנים
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל
● בלימה אוטומטית בעת חירום

X
X

●
●
X
X

7

6

5

4

2

3

1

0

רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמות גימור :Titanium/Titanium X FWD
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
 Xניטור מרחק מלפנים
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל
● בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

●
●
●
●
X
X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

X
X
X

●
●
●

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמת גימור :Titanium X AWD
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
● בקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל
● בלימה אוטומטית בעת חירום

●
●
●
●
X
X

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום אויר
הנעה

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*

FWD

עירונית

8.6

בינעירונית

6.0

13

AWD

עירונית

9.3

בינעירונית

6.2

15

*נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן  715/2007 ECועידכוניו

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מק"ט  06.17/07/ 789סטודיו אלדד שאו

דלק מוטורס אולמות תצוגה:
סניף תל-אביב
רח' המסגר 18
תל אביב 6777669
טל03-5375891 :
פקס03-5375897 :

סניף ירושלים
רח' פייר קניג 40
ירושלים 9346948
טל02-6722111 :
פקס02-6739119 :

סניף חיפה
שד' ההסתדרות 50
חיפה 3296038
טל'04-8525888 :
פקס04-8507850 :

סניף רעננה
רח' התדהר 2
רעננה 4366504
טל'09-7407375 :
פקס09-7407376 :

סוכנות אשדוד
רח' האורגים 9
אשדוד 7760920
טל08-8527040 :
פקס08-8526560 :

סוכנות באר שבע
רח' עמל 2
באר-שבע 8410502
טל08-9188080 :
פקס08-9284465 :

לתשומת ליבך!
קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי ולכן פרטים הנראים בתצלומים אינם תואמים לחלוטין את המכוניות המשווקות בישראל .חלק מהמכוניות המופיעות בחוברת זו הן של דגמי קדם-ייצור ו/או נוצרו באמצעות
המחשב .אי לכך העיצוב והמאפיינים של הגרסה הסופית של המכוניות עלולים להיות שונים בכמה היבטים .בנוסף ,חלק מהפריטים המופיעים במכוניות שבתמונות אינם נכללים במפרטי הרכב המשווק
בישראל .חברת פורד ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובקטלוג זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות
לקבלת מידע עדכני.

ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*9777 :
w w w . f o r d . c o . i l

FORD KUGA

מפרט טכני FORD KUGA
מידות ומשקלים
מידות חיצוניות
אורך כולל
רוחב כולל
גובה כולל
רוחק סרנים
מפשק גלגלים
אורך שלוחה
מרווח גחון
קיבולת אזור המטען
() VDA
משקל עצמי בקירוב
כושר גרירה מקסימלי

קדמי
אחורי
קדמית
אחורית
כל המושבים בשימוש
מושבים אחוריים מקופלים
גרור עם בלמים
גרור ללא בלמים

(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(ליטר)
(ליטר)
(ק"ג)
(ק"ג)
(ק"ג)

מנוע
דגם
סוג
נפח
קדח  Xמהלך
יחס דחיסה
קיבולת מיכל הדלק
סוג הדלק המומלץ
ביצועים (אומדנים על פי נתוני יצרן)
הספק מרבי
מומנט מרבי
מהירות מקסימלית
 0-100קמ"ש
תאוצה
מערכת היגוי
סוג
קוטר סיבוב מינימלי (בין מדרכות)
מערכת הנעה
סוג
סוג תיבת הילוכים
הילוך ראשון  /שני  /שלישי
יחסי העברה
הילוך רביעי  /חמישי  /שישי
הילוך אחורי
יחס העברה סופי
מערכת מיתלים
קדמיים
סוג
אחוריים
מערכת בלמים
קדמיים
סוג
אחוריים
בלם יד
מרווחי טיפולים תקופתיים
טיפול תקופתי
אחריות
אחריות יצרן

(סמ"ק)
(מ"מ)

4,535
1,856
1,760
2,690
1,562
1,565
921
924
198
456
1,653
1,668 -1,731
1,700
750

 1.5Lטורבו-בנזין EcoBoost
 4צילינדרים בטור 4 ,שסתומים לצילינדר ,ראש ובלוק אלומיניום,
תזמון שסתומים משתנה עצמאי ליניקה ופליטה
1,498
76.4x79.0
10.0:1

(ליטר)
(אוקטן מינימלי)
(סל"ד/כ"ס)
(סל"ד/ק"ג-מ')
(קמ"ש)
(שניות)

60

 95נטול עופרת
175/6,000
24.46 / 1,500-4,500
200
9.9

הגה כח עם סיוע חשמלי EPAS
(מ')

11.1

הנעה קדמית FWD
אוטומטית  6הילוכים עם מצב הפעלה ידני/ספורטיבי
1.912 / 2.964 / 4.584
0.746 / 1.000 / 1.446
2.943
3.210

עצמאיים מסוג מקפרסון ומוט מייצב
עצמאיים מסוג מרובה חיבורים ומוט מייצב
דיסק מאוורר
דיסק מלא
חשמלי
מערכת לניטור איכות השמן .טיפול לפי הודעה בלוח השעונים
או  15,000ק"מ או  12חודשים ,המוקדם בינהם
 36חודשים או  100,000ק"מ (המוקדם מבינהם)

אביזרים ומערכות FORD KUGA
רמת גימור
בטיחות
מערכת למניעת נעילת גלגלים ()ABS
מערכת בקרת יציבות ()ESP
מערכת לחלוקת כוחות הבלימה ( )EBDעם סיוע לבלימת חירום ()EBA
מערכת בקרת יציבות הגלגול ( )RSCעם מערכת בקרת פניות ()Curve Control
מערכת סיוע זינוק בעלייה ()HLA
מערכת בקרת שיוט מסתגלת
מערכת לסיוע בבלימה בעיר Active City Stop
מערכת  Lane-Keeping Systemלהתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב
המקורי
מערכת לאיתור שטחים מתים (® )BLISעם התראת תעבורה צולבת ()RCTA
החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות ()HBC
 7כריות אויר
מערכת  SOSמשחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת
פתיחת כרית אויר
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS
נקודות עיגון  Isofixבמושבים הקיצוניים בשורת המושבים השנייה
מערכת ® MyKeyמאפשרת בין השאר הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית
הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
אימובילייזר מקורי
חוץ
מערכת  Stop-Startלהדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק
חישוקי סגסוגת קלה
גלגל חילופי זמני
שמשות כהות
פס עיטור כרום לחלונות הצד
מראות צד בעלות כיוונון וקיפול חשמלי ,מחוממות עם מהבהבי פנייה ,תאורת גישה ,קיפול
חשמלי אוטומטי בעת נעילת הרכב
מגבים
קדמיים  -בעלי הפעלה אוטומטית על-ידי חיישני גשם
אחורי  -בעל פעולת השהייה
בעלי הפעלה אוטומטית ופעולת כיבוי מושהה
פנסי חזית
קסנון עם תאורת פנייה
פנסי ערפל קדמיים
פנסים אחוריים מסוג LED
מתרוממת חשמלית עם מנגנון רתיעה ואפשרות הפעלה מהשלט
דלת אחורית
פתיחה וסגירה ללא מגע יד
מסיט רוח ("ספוילר") אחורי בצבע הרכב
מסילות גג כסופות
פנים
כניסה ונעילה ללא מפתח
כפתור התנעה (ללא מפתח)
מערכת  - EcoModeתצוגת מידע להשגת חיסכון אופטימלי בדלק ופליטת מזהמים מינימלית
טעינה רגנרטיבית חכמה חוסכת דלק במידת האפשר על-ידי הטענת המצבר רק כאשר אינך
לוחץ על דוושת ההאצה
מרכז הודעות בעל צג "4.2
מערכת שמע

סוג

Trend X

Titanium

Titanium X

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

235/55R17

235/50R18

235/45R19

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

מולטימדיה
בהתקנה מקומית

®MyFord Touch

®MyFord Touch

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
9

✔
✔
✔
9

מקורית

עם מערכת שמע
מסוג ®Sony

רדיו
מתגי הפעלה על גלגל ההגה
דיבורית ® Bluetoothעם אפשרות להשמעת מוסיקה מהטלפון הנייד
מסך מגע "Multi Touch 8
מצלמת נסיעה לאחור
שקע USB
שליטה באמצעות מסך המגע או לחצני הפעלה
מערכת ניווט אפליקציית ניווט  Wazeואפליקציות נוספות
מקורית של פורד
® SYNC3הפעלה קולית (לא בעברית ,לא כולל מערכת הניווט)
*Apple CarPlay
6
רמקולים
* באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔

מקורית

עם מערכת שמע
מסוג ®Sony

אביזרים ומערכות

( FORD KUGAהמשך)

רמת גימור
פנים (המשך)
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת עם פתחי אויר לשורת המושבים השניה
גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
גג פנורמי נפתח חשמלית
חלונות חשמליים עם פתיחה  /סגירה בלחיצה אחת ושליטת הנהג על תפעול כל החלונות
מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
תא אחסון עילי למשקפיים
מערכת תאורת כניסה  /יציאה עם כיבוי מושהה בעת יציאה מהרכב
תאורת תקרה  LEDעם עמעום תאטרון ותאורת מפה מלפנים ומאחור
תאורת אווירה עם אפשרות לבחירת צבע התאורה
גימורי כרום פנימיים
כיסוי אזור המטען
כוונון ידני במושב הנהג ( 6כיוונים)
מושבים קדמיים
כוונון חשמלי במושב הנהג ( 10כיוונים)
כוונון ידני במושב הנוסע הקדמי ( 4כיוונים)
כוונון ידני של תמיכת אזור הגב התחתון
עם חימום
משענת יד מתכווננת
כוונון ידני של משענות הגב
מושבים אחוריים
מושב אחורי מפוצל ביחס  60:40עם קיפול למצב שטוח
משענת יד מרכזית מתקפלת עם  2מחזיקי כוסות
מגשים מתקפלים בגב המושבים הקדמיים
בד שחור
ריפודים
עור משולב בד שחור
עור שחור  /בז'

Trend X

Titanium

Titanium X

✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔

מגוון צבעים

כסף מטאלי ()0FO

כחול בלייזר ()0FR

שחור אבסולוטי ()0FP

כחול כרום מטאלי ()O06

אפור מגנטי ()0FU

כסף שמפניה ()O08

אדום לוהט מטאלי (* )0FK

לבן פלטינה (* )0FA

לבן קפוא ()0F5

* צבע בתוספת תשלום
לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים והריפודים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד .בשל מגבלות הדפוס ,תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל .היצע
הצבעים ,החומרים והחישוקים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי .פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.
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רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמת גימור :Trend X
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● בקרת סטייה אקטיבית
מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
● בקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל
דגם
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רמת האבזור הבטיחותי:
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רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
ברמות גימור  Titaniumו: Titanium X-
 7כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● בקרת סטייה אקטיבית
מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
● בקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה
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בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים
זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק"מ*

KUGA Trend X

עירונית  10.9בינעירונית

7.3

KUGA Titanium

עירונית  10.9בינעירונית

7.1

 KUGA Titanium Xעירונית  10.6בינעירונית

6.7

*נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן  )EC(692/2008ועידכוניו

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
זיהום
מרבי

זיהום
מזערי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מידע נוסף באתר www.ford.co.il :ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*9777 :

מק"ט 01.20/20/788

לתשומת לבך!
 נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותיביחס לנתוני המעבדה.
 המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל .חברת פורד ודלק מוטורסבע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות
לקבלת מידע.

