מפרט ראשוני
היברידי נטען – MG HS PHEV NET-UP

מנוע בנזין

מנוע חשמלי
הספק ומומנט משולב
תיבת הילוכים
הנעה

סוללה

היגוי
מתלים
בלמים

מידות (ס"מ)

משקל (ק"ג)
כושר גרירה מרבי
(ק"ג)
נפח (ל')

ביצועים לפי נתוני
היצרן

נפח מנוע
מגדש טורבו
מספר בוכנות
מספר שסתומים
הספק מירבי כ"ס/סל"ד
מומנט מירבי קג"מ/סל"ד
סוג מנוע
מערכת STOP & START
הספק מירבי כ"ס/סל"ד
מומנט מירבי קג"מ/סל״ד
הספק (כ"ס)
מומנט נומינאלי (קג"מ)
מומנט מקסימאלי (קג"מ)
תיבת הילוכים חשמלית אוטומטית בעלת  10יחסי העברה
 6הילוכים למנוע הבנזין ו 4-הילוכים למנוע החשמלי
הנעה קדמית
צריכת חשמל לפי תקן ( WLTPוואט שעה/ק"מ)
סוג סוללה
מתח (וולט)
קיבולת (קוט"ש)
טעינה ב 4.5-שעות מעמדת טעינה
אחריות סוללה ל 8-שנים או  150,000ק"מ
 OBCמטען רכב בהספק מרבי של 3.7KW
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה
קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')
לפנים :מתלים נפרדים דמויי מק-פרסון ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים טלסקופיים
מאחור :מתלה רב חיבורי
בלמים קדמיים :דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים :דיסקים
אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי כולל מוטות גג
בסיס גלגלים
משקל עצמי מינימום *CEE
משקל כללי מורשה
נגרר עם בלמים
נגרר ללא בלמים
מכל דלק
תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
תא מטען (מושבים אחוריים מקופלים)
טווח נסיעה חשמלי מירבי לפי תקן ( WLTPק"מ)
מהירות מירבית (קמ"ש)
מהירות מירבית חשמלית (קמ״ש) (מוגבלת אלקטרונית)
תאוצה מ־ 0ל־ 100קמ״ש (בשניות)

צמיגים
תצרוכת דלק משולבת
( WLTPק"מ/ליטר)

משוקללת חשמל ובנזין

אבזור MG HS PHEV NET-UP
לוח מחוונים
לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם הכולל מסך צבעוני בגודל "12.3
בטיחות
 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
אפשרות לניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
עיגוני  ISOFIXלעיגון בטיחותי של כיסא התינוק
 – ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 – ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
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 – EBAמערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
 – ASRמערכת בקרת משיכה
 – XDSדיפרנציאל אלקטרוני לשיפור האחיזה
 – TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 – HACבקרת ירידה במדרון
 – PACSהתרעה להולכי רגל מפני רכב חשמלי
מערכות בטיחות אקטיביות
Advanced Emergency Braking System
מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:
בזיהוי הולכי רגל  4-64קמ״ש
בזיהוי רכב נייח  4-85קמ״ש
בזיהוי רכב בתנועה  4-150קמ״ש
התרעת התנגשות מעל  30קמ"ש ועד למגבלת המערכת
 – LDWמערכת התרעה לסטייה מנתיב
 – LDAמערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי
 – LKAמערכת לשמירת מרכז נתיב הכוללת תיקוני היגוי
 – Blind Spotהתרעה על רכב בשטח המת במראות
 – LCAמערכת עזר לשינוי נתיב הסורקת  70מטר לאחור את הנתיבים המקבילים ומזהירה מפני רכב מהיר יותר המגיע מאחור (פעיל
מעל  30קמ"ש)
 – RCTAהתרעה על תנועה חוצה מאחור עד  25מטרים מכל צד
 – ACCבקרת שיוט אדפטיבית הכוללת פונקציית עצירה
מגביל מהירות – מערכת המאפשרת קביעת מהירות נסיעה מרבית
 – Intelligent speed assistזיהוי תמרורי מהירות ואפשרות לסנכרון אוטומטי עם מגביל המהירות
 – High Beam Assistמערכת למניעת סינוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך
 – MG PILOTמערכת לזחילה בפקקים הכוללת התאמת מהירות ותיקוני היגוי במהירויות נמוכות
נהיגה
חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית
 4מצלמות חניה היוצרות מבט על של  360°עם פסי הכוונה דינאמיים
חיישן גשם להפעלה אוט' של מגבים קדמיים
חיישן להדלקה אוט' של פנסי הדרך
נוחות ושימושיות
 – Keyless Entry and Startכניסה והתנעה ללא מפתח
בלם יד חשמלי אוט׳ הכולל פונקציית AUTO HOLD
מושב נהג ונוסע עם כוונון חשמלי
חימום מושבים קדמיים
פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "10.1
ממשק  – Apple Carplayבעל קישור למערכת המולטימדיה*
דיבורית *BLUETOOTH
 6רמקולים
 2שקעי  USBלטעינה והזרמת מידע
 2שקעי  USBמאחור להטענה בלבד
שקע 12V
מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות מפשיר אדים
מראה פנימית מתכהה אוטו' אלקטרו-כרומטית
בקרת אקלים אוט' מפוצלת ל 2-איזורים
פתחי מיזוג למושבים האחוריים
הפעלה חשמלית רציפה ל 4-החלונות
גלגל הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
משענת יד מרכזית מאחור הכוללת מחזיק כוסות ותא אחסון
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

כיסוי לתא המטען
גימור פנימי וחיצוני
גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמל
פנסים ראשיים LED
תאורת  LEDליום
פנסים אחוריים LED
פנסי ערפל קדמיים
מוטות גג מסגסוגת
תאורת אווירה פנימית עם אפשרות לבחירה של  64צבעים
מושבים בריפוד משולב בד ועור אלקנטרה
ספי אגזוזים בגימור כרום
חישוקי סגסוגת קלה "18
גימור כרום חיצוני מסביב לחלונות הצד
חלונות אחוריים כהים
ידיות ומראות בצבע הרכב
ספויילר אחורי
דוושות בעיצוב ספורטיבי
*למכשירים תומכים בלבד
צבע מטאלי (אופציה בתוספת תשלום)

מפרט לא סופי ,מפרט סופי ימסר לאחר הגעת הרכב לישראל ולא יאוחר מ 10-בפברואר .2021

