
GENESIS G80



ElegantLuxuryמושבים ואביזרי נוחות 

 עיצוב חיצוני

"19"18קוטר חישוק

A-TYPEB-TYPEסוג חישוק 

QUAD LED LAMPS●●

●●סבכת מנוע קדמית בעיצוב G-MATRIX בגימור כרום

LED בטכנולוגיית DRL תאורת יום●●

●●תאורת איתות בכנף הרכב

Flag-Type מראות צד●●

●●תאורת Welcome עם הקרנת לוגו 

●●סופיות מפלט גלויות 

●●צבע חיצוני מטאלי 

עיצוב פנימי

Leatherete-חיפוי דלתות ולוח שעונים מ●●

NAPPA גלגל הגה בחיפוי עור●●

●●תאורת אווירה עם 64 גוונים משתנים

Slim פתחי מיזוג בעיצוב●●

-●גימור אלומיניום 

●-גימור עץ אמיתי

G-Matrix ריפוד בעיצוב-●

 SBW חוגה מעוצבת מזכוכית יוקרתית להעברת הילוכים●●

מושבים ואביזרי נוחות

●●מושב נהג ונוסע עם כוונון חשמלי

●●מושב נהג Ergo Motion seat עם עיסוי ו-18 כיווני תנועה שונים

 Easy Access מושב נוסע קדמי עם מנגנון●●

●●גלגל הגה עם כיוונון חשמלי 

●●חימום מושבים קדמיים

●-אוורור מושבים קדמיים

G80 2.5Tמפרט טכני

מנוע בעירה פנימית

L4תצורה / מס' בוכנות

2,497נפח מנוע - סמ"ק

304 / 5,800הספק מירבי - כ"ס / סל"ד

43 / 1,650-4,000מומנט מירבי - קג"מ / סל"ד

ביצועים*

6.0תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש - שניות

240מהירות מירבית - קמ"ש

תצרוכת דלק: ליטר/100 ק"מ*

8.5משולבת

מערכת הינע

אחוריתהנעה

Speed Automatic-8 תיבת הילוכים

מידות ומשקלים

1,785משקל עצמי - ק"ג

2,380משקל כולל - ק"ג

4,995אורך כללי - מ"מ

1,465גובה כללי - מ"מ

1,925רוחב כללי - מ"מ

3,010מרחק סרנים - מ"מ

424נפח תא המטען - ליטר

11.62קוטר סיבוב - מטר

65נפח מיכל דלק - ליטר

*על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.



ElegantLuxuryמושבים ואביזרי נוחות 

●-חימום לגלגל ההגה

●●זכרונות למושב נהג, מראות צד ומיקום גלגל ההגה

●●ריפוד מושבים מעור מלא

●●וילונות-צד אינטגרליים בשורה 2

●●וילון אחורי עם גלילה חשמלית 

●●משטח טעינה אלחוטי*

●●חלון-גג פנורמי 

●●בקרת אקלים 3 אזורים

●-מנגנון סגירה רכה )Servo( לדלתות 

 Smart trunk תא-מטען עם פתיחה חשמלית ופונקציית●●

●●מראות צד מתכהות עם קיפול חשמלי וחימום אוטומטי 

●●מראה אחורית מתכהה 

●●מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

Control box קונסולה מרכזית אחורית●●

חווית נהיגה ונסיעה. חווית נהיגה ונסיעה

 ) Comfort, Eco, Sport, Costume( בורר מצבי נהיגה בכביש●●

●●מנופי העברת הילוכים מאחורי גלגל ההגה

Preview ECS - מתלים אלקטרוניים אדפטיביים עם מערכת לסריקת הכביש-●

●●זכוכיות כפולות עם בידוד אקוסטי משופר

חווית משתמש ומולטימדיה

HUD תצוגה עילית צבעונית בהקרנה על השמשה-●

3D לוח שעונים דיגיטלי בגודל "12.3 עם מצבי תצוגה משתנים ותצוגת●●

●●מערכת מולטימדיה עם מסך מגע בגודל "14.5

●-מערכת שמע משודרגת של חברת Lexicon עם 18 רמקולים

*Apple CarPlay●●

*Android Auto●●

●●3 שקעי USB לטעינת מכשירים 

מערכות עזר לנהג ובטיחות 

SCC - בקרת שיוט אדפטיבית עם מנגנון זחילה בפקקים●●

BCA -  מערכת אקטיבית למניעת תאונות צד כתוצאה מרכב בשטח-מת●●

LKAS - מערכת אקטיבית לשמירה על נתיב●●

FCA JX - בלימה אוטונומית עם זיהוי תנועה חוצה מלפנים●●

RCCA - זיהוי תנועה חוצה מאחור עם בלימה אוטונומית●●

LFA - מערכת אקטיבית לשמירה על מרכז נתיב הנסיעה●●

●●חיישן להתרעה על שכחת ילדים במושב האחורי

SEA - מערכת "יציאה בטוחה" המתריעה ומונעת פתיחת דלתות המושב האחורי●●

BVM - מערכת להצגת צילום חי של שטח-מת על-גבי לוח השעונים הדיגיטלי●●

 DAW מערכת התרעה על ערנות נהג עם בקרה אקטיבית על מיקוד בכביש●●

LVDA מערכת המתריעה על תחילת נסיעה של הרכב מלפנים●●

Active Hood System מכסה מנוע אקטיבי●●

PCA - מערכת בלימה אוטונומית בתמרוני חניה●●

Auto Hold בלם-יד חשמלי עם פונקציית●●

●●מצלמות היקפיות SVM 360° עם תצוגה תלת ממדית

●●חיישני חניה היקפיים 

●-תאורת MATRIX LED חכמה 

Pre-safety belt חגורות בטיחות קדמיות עם פונקציית הכנה לתאונה●●

●●2 כריות אוויר קדמיות )נהג ונוסע(

●●כרית אוויר לברכי נהג

●●כרית אוויר מרכזית בין הנהג לנוסע הקדמי

●●כריות וילון להגנה על ראשי הנוסעים ברכב בעת תאונת צד

●●2 כריות צד בשורה הראשונה

●●2 כריות צד בשורה השנייה

TPMS חיישן לחץ אוויר בגלגלים●●

סטנדרט ● לא קיים - *באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות. 



רמת האבזור הבטיחותי תיאור דגם קוד דגם

8 G80 Elegant 481-282

8 G80 Luxury 481-279

 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות 
:GENESIS G80 Elegant-ב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות 
 GENESIS G80 Luxury-ב

10 כריות אוויר
●  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

 ●  מערכת בלימה אוטומטית 
בעת חירום

●  בקרת שיוט אדפטיבית
●  מערכת זיהוי הולכי רגל

●  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
●  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

●  מצלמות רוורס
●  חיישני חגירת חגורות

● שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

●  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 ●  התרעה במצב של עייפות 

או הסחת דעת
●  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

10 כריות אוויר
●  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב

 ●  מערכת בלימה אוטומטית 
בעת חירום

●  בקרת שיוט אדפטיבית
●  מערכת זיהוי הולכי רגל

●  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
●  מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

●  מצלמות רוורס
●  חיישני חגירת חגורות

●  שליטה אוטומטית באורות גבוהים
●  מערכת לזיהוי תמרורי מהירות

●  בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
 ●  התרעה במצב של עייפות 

או הסחת דעת
●  מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה 0 1 2 3 4 765 8

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
G80 2.5T Elegant8.514משולב
G80 2.5T Luxury8.514משולב

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

GENESIS G80
● המידע והנתונים המופיעים בעלון זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור 
הלועזי לדפוס ● ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בעלון זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת 
המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים ● כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן 
לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בעלון זה מצויים בחלק מהדגמים ● אין בפרסום המובא בעלון זה כדי לחייב את היצרן ו/או 
את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, 
להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון העלון ● המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי 
הלקוח ● התמונות בעלון הינן להמחשה בלבד ● האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו )01.02.2021( עפ"י נתוני יצרן ט.ל.ח ● העלון 
כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת ● נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם 

מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה.

EU 2017/1151 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3 4 7 10 135 8 11 146 9 12 15
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