צבעים חיצוניים לרכב  -רמות גימור LTZ , LT+ , LS

מידע ובידור
רמות גימור

מנוע ,העברת כוח ותיבת הילוכים
רמות גימור

LS

נפח מנוע ותצורה
הספק (כ״ס /סל״ד)
מומנט (קג״מ/סל״ד)
תאוצה  0-100קמ״ש (בשניות)
מהירות מירבית (קמ״ש)
תצורת הנעה
סוג תיבת הילוכים

LTZ

LT +

ACTIV Z

 1,341סמ״ק  3 ,ציל׳ ,הזרקה ישירה ,מגדש טורבו
155/5,600
24.2/1,600-4,000
8.5
9.1
200
AWD
קדמית
אוט׳  9הילוכים
אוט׳ CVT

מתלים ,גלגלים וצמיגים
מתלים קדמיים
מתלה אחורי
חיבור וואטס (במתלים האחוריים)
חישוקי אלומיניום
מידת צמיג 225/60R17
סוג צמיג
צמיג חליפי קומפקטי T125/70R16

תמוכת מקפרסון
קורת פיתול

כביש

Sport Terrain

מידות ,נפחים ומשקלים
אורך (מ״מ)
רוחב (מ״מ)
גובה (מ״מ)
בסיס גלגלים (מ״מ)
מרווח גחון (מ״מ)
קוטר סיבוב (מ׳)
נפח תא מטען (ל׳) תקן SAE
נפח מיכל דלק (ל׳)
משקל עצמי (ק״ג)
משקל כולל (ק״ג)

4,407
1,808

1,669

1,656
2,640
191

203
11.4
716
50

1,391
1,930

בטיחות
 10כריות אוויר
התראת התנגשות קדמית ,כולל זיהוי הולכי רגל
בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית
התראת סטייה מנתיב
תיקון סטייה מנתיב
מצלמה אחורית
בקרת לחץ אוויר בצמיגים
התראת רכב בשטח מת צידי
התראת תנועה חוצה מאחור
חיישני חנייה אחוריים
 - Teen Driverהגדרות נהג צעיר
אורות גבוהים אוט׳
Isofix

4,412

1,485
2,000

מערכת מולטימדיה MyLink
גודל מסך מולטימדיה (אינץ׳)
תמיכה ב**Android Auto / Apple CarPlay-
קישוריות  BTמתקדמת – חיבור שני מכשירים במקביל*
שקע  USBכפול בקונסולה הקדמית
שקע  USBכפול בקונסולה האחורית
מרכז מידע לנהג ״3.5
 6רמקולים

LS
״7

LT +
״8

LTZ

שברולט טריילבלייזר  -עיקרי מפרט

ACTIV Z

״8

רמות גימור

״8

אדום מטאלי ()GIL

כחול ים מטאלי ()GUM

אפור פלדה מטאלי ()GYM

זמין ברמות גימור LT+, LTZ

חום נחושת מטאלי ()G8I
זמין ברמות גימור LT+, LTZ

אבזור פנים ונוחות
מיזוג אוויר (ידני)
בקרת אקלים אלקטרונית
חיישן לחות
שקע כוח 230V
הגה וידית הילוכים בציפוי עור
סוככי שמש עם מראות
סוככי שמש ניתנים להזזה על ציר ,עם מראות ותאורה
מראה אחורית מצב יום/לילה (ידני)
מראה אחורית עמעום אוט׳
משענת יד קדמית עם תא אחסון
בקרת שיוט
הגה מתכוונן לגובה ולעומק
בלם חניה בתפעול חשמלי
מושב נהג מתכוונן ידנית 6 ,כיוונים
מושב נהג מתכוונן חשמלית 8 ,כיוונים
תמיכת גב תחתון למושב הנהג
חימום למושבים הקדמיים
מושב נוסע מתכוונן ידנית 4 ,כיוונים ,עם קיפול שטוח
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60
כיס מפות בגב מושב הנהג
שטיחוני רגליים ,קדמיים ואחוריים
סוג ריפוד
בורר מצבי נהיגה

LTZ, LT+, LS

סוג מנוע
הספק (כ״ס בסל״ד)
מומנט (קג״מ בסל״ד)
תצורת הנעה
סוג תיבת הילוכים
מתלים קדמיים
מתלים אחוריים
בחירת מצבי נהיגה
סוג צמיגים
מידת צמיגים

ACTIV Z
 1.35טורבו 3 ,ציל׳
155/5,600
24.2/1,600-4,000

קדמית
רציפה CVT

AWD
פלנטרית ,אוט׳  9הילוכים
תמוכת מקפרסון
קורת פיתול עם חיבור וואטס
 ,AWDרגיל ,ספורט
Sport Terrain

קורת פיתול
שלג ,רגיל ,ספורט
כביש
225R/60R17

* טבלת עיקרי המפרט נועדה להקל על קריאת המפרט והבנת עיקרי האבזור בכל אחת מרמות הגימור המוצעות בדגם .מבנה המפרט מתאר את תוספת האבזור
שמציעה כל רמת גימור ,בנוסף או במקום המוצע בקודמתה .טבלה זו אינה כוללת את המפרט המלא של הרכב .כמו כן ,יתכנו הבדלי מינוח.

שחור מטאלי ()GB0

לבן פסגה ()GAZ

כחול כהה מטאלי ()G5J

לבן פסגה ()GAZ
גג ברונזה
בד

בד

בד

שחור מטאלי ()GB0
גג ברונזה

חום נחושת מטאלי ()G8I
גג לבן

דמוי עור בשילוב בד

אבזור חיצוני

ברונזה מטאלי ()G7G
גג לבן

שחור מטאלי ()GB0
גג לבן

צבעי ריפודים  -רמת גימור ACTIV Z

צבעי ריפודים  -רמות גימור LTZ , LT+ , LS

ריפודי בד בצבע אפור

ריפודי בד בצבע שחור

* בכפוף לתאימות המכשיר
** בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפליקציה בישראל .ממשקי  Android Auto / Apple CarPlayהינם יישומים של חברת  Google / Appleבהתאמה
ולא בהכרח יפעלו ו/או יהיו זמינים בישראל .אין היצרן ו/או היבואן מחויבים לפעולת היישומים ולזמינותם בישראל.

כחול כהה מטאלי ()G5J
גג לבן

מערכת מולטימדיה ״8
שני שקעי  USBנוספים ליושבים מאחור

אבזור פנים
בקרת אקלים אלקטרונית
הגה וידית הילוכים בציפוי עור
מושב נהג מתכוונן חשמלית 8 ,כיוונים
תמיכת גב תחתון למושב הנהג ,כוונון חשמלי
חימום למושבים הקדמיים
מראה אחורית עם עמעום אוט׳
שקע כוח 230V

אבזור פנים

אבזור חיצוני

מסך מולטימדיה ״7
בלם חניה חשמלי
מושב נהג מתכוונן ידני  6כיוונים
משענת יד קדמית
מיזוג אוויר (תפעול ידני)
ריפודי בד

פנסי ערפל קדמייםLED ,
מפתח חכם (כניסה והתנעה ללא מפתח)
התנעה מרחוק
מראות צד בצבע הרכב
פסי גגון
ספי פגושים בגימור כסוף

חלון גג פנורמי חשמלי ,עם וילון
דלת תא מטען חשמלית ,כולל חיישן רגל

תוספות לACTIV Z AWD-
אבזור פנים
ריפודים דמויי עור משולב בד

אבזור חיצוני
פנסים אחוריים LED
צביעה דו-גוונית ,גג לבן או ברונזה מטאלי
מראות חיצוניות בצבע הגג
קצוות מפלט כפולים
צמיגי Sport Terrain

אבזור חיצוני
פנסים ראשיים הלוגן ,כיבוי והדלקה אוט׳
תאורת יום LED
חלונות כהים במיוחד
מפתח שלט מתפקל
חישוקי אלומיניום ״17
שמשה קדמית Solar Absorbing
מראות צד בגימור שחור (פלסטיק)

1,656 / 1,669 mm

פנסים ראשיים בכיבוי והדלקה אוט׳
פנסי ערפל קדמיים LED
פנסים אחוריים משולבי LED
חלון גג פנורמי
דלת תא מטען חשמלית ,כולל חיישן רגל
מפתח חכם (כניסה והתנעה ללא מפתח)
תאורת יום LED
חלונות צד כהים במיוחד
ידיות דלתות בצבע הרכב
התנעה מרחוק
מראות צד בצבע שחור
מראות צד בצבע הרכב
מראות צד בצבע הגג
שמשה קדמית Solar Absorbing
פסי גגון
תריס אוירודינאמי אקטיבי
צביעה דו גוונית  -גג לבן או ברונזה
ספי פגושים בגימור כסוף
קצוות מפלט כפולים בגימור ניקל

בטיחות

מידע ובידור

אבזור כללי

 10כריות אוויר
זיהוי הולכי רגל
התראת התנגשות קדמית
בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית
התראת סטייה מנתיב ,כולל תיקון אקטיבי
מצלמה אחורית
התראת רכב בשטח מת צידי
התראת תנועה חוצה מאחור
חיישני חנייה אחוריים
אורות גבוהים אוט׳

צבעים חיצוניים לרכב  -רמת גימור ACTIV Z

אפור פלדה מטאלי ()GYM
גג לבן

LS

תוספות לLT+ -

תוספות לLTZ-

ריפוד דמוי עור שחור בשילוב חום שקד ריפוד דמוי עור שחור דגשי חום אריזונה
בתא הנוסעים HW3 -
לוח מחוונים חום שקד HW2 -

חישוקים

1,808 mm

)"LS (17

)"LT+ / LTZ (17

)"ACTIV Z (17

2,640 mm
4,407 / 4,412 mm

