מפרט אבזור
מערכות עזר לנהג

מידות ומשקלים

בקרת שיוט אדפטיבית עם מערכת
להגבלת מהירות מתכווננת ( 0-130קמ"ש)
מפתח חכם  -כניסה והתנעה לרכב
ללא מפתח
 2מצבי נהיגה Normal / Eco





אורך

 4,825מ״מ

רוחב

 1,825מ״מ

גובה

 1,778מ״מ

מרחק בין סרנים

 2,800מ״מ

משקל עצמי

 1,810ק"ג

רגנרציה  3מצבים לבלימה והטענה חוזרת

משקל כולל

 2,351ק"ג

כושר העמסה מירבי

 541ק"ג

בלם יד חשמלי עם מערכת Auto Hold
מצלמת תצוגה היקפית  360°ותצוגת הרכב
לפי בחירת המשתמש הכוללת מבט-על
תצוגת עזר בפניות במהירות של עד  15קמ״ש



מצלמת חנייה אחורית



חיישני חנייה קדמיים



חיישני חנייה אחוריים כולל תצוגה גרפית



כושר גרירה

עד  400ק"ג

מערכת הינע
מנוע

 100%חשמלי

הספק מרבי

 174כ"ס

מומנט מרבי

 310קג"מ

הנעה
תאוצה  0-100קמ״ש

קדמית
 9.5שניות

סוללה
קיבולת סוללה
צריכת אנרגיה (לנסיעה משולבת) לפי תקן
*WLTP






בלמים
בלמים קדמיים

דיסק

בלמים אחוריים

דיסק

מתלים
 52.5קוט"ש
( 231.2וואט
שעה  /ק"מ)

קדמיים  -מקפרסון



אחוריים  -קורה מסוג טורסן



טווח נסיעה

מערכת היגוי
הגה כוח חשמלי בעיצוב ספורטיבי ()D



הגה מתכוונן מצופה עור
הגה עם שליטה על בקרת השיוט,
מערכות השמע ,טלפון ומחשב דרך




טווח נסיעה ,לפי תקן *WLTP

עירוני
 325ק"מ

טווח נסיעה מקסימלי לפי תקן *WLTP

משולב (עירוני
ובינעירוני)
 260ק"מ

>  400ק"מ**

הטענה

תאורה

מגוון אפשרויות טעינה

מהירה  /ביתית ()AC / DC

פנסים קדמיים ואחוריים LED



זמן טעינה ( 0%-100%טעינה ביתית )AC

 8שעות

תאורת ערפל אחורית LED



זמן טעינה ( 30%-80%טעינה מהירה )DC

 30דקות

תאורת יום LED
תאורת אווירה  -תאורה פנימית בסביבת הנהג,
גג הרכב והדלתות 64 .צבעים לבחירה
מערכת Follow Me Home



בקרת חום סוללה





מטען לשקע רגיל 10A / 230V





כבל טעינה לעמדת AC



בטיחות

מושבים
 7מקומות ישיבה  -תצורת מושבים 2+3+2



 6כריות אוויר

מושבי עור



 EBA + AEBמערכת בלימת חירום אקטיבית  +ניטור מרחק מלפנים

מושבים קדמיים מחוממים



 ACCמערכת בקרת שיוט אדפטיבית

מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית



 ESCמערכת בקרת יציבות

קיפול וכיוון מושב אחורי 1/3 - 2/3



 HHCמערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון

מגשים מתקפלים בשורת המושבים השנייה



 LDWמערכת התראה על סטייה מנתיב
 LKAמערכת סיוע אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי

גלגלים וצמיגים

 BSWמערכת התראה על הימצאות רכב בשטח מת

חישוקי אלומיניום מעוצבים "17



 TPMSמערכת חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

צמיגים 215/55R17



 RCTAמערכת המתריעה מפני תנועה אחורית חוצה בזמן נסיעה

ערכת תיקון תקר חדשנית וקלה להפעלה



חיישן התרעה לכל חגורות הבטיחות
עוגני  ISOFIXלעיגון בטיחותי של כסא תינוק
נעילת דלתות אוטומטית בעת תחילת הנסיעה
בורר נעילת דלתות ידני לדלתות האחוריות

אודיו ותקשורת

מערכת אבטחה
אימובילייזר מקורי



אבזור חיצוני
מראות צד חשמליות מחוממות ומתקפלות,
משולבות פנסי איתות
גג פנורמי חשמלי גדול



מסילות גג



גריל קדמי מעוצב



ספוילר אחורי
דלת תא מטען חשמלית ניתנת לפתיחה
מהרכב ומהמפתח החכם







אבזור פנימי

לוח מחוונים "TFT 7



מערכת מולטימדיה מסך "12.3



***Apple CarPlay



שקעי  USBבכל שורת מושבים



קישורית ***BLUETOOTH



משטח טעינה אלחוטית לנייד***



שקע  12Vקדמי  +אחורי



 6רמקולים



אחסון
נפח תא מטען מקסימלי
(שורה  2+3מקופלות)
נפח תא מטען (שורה  3מקופלת)

 1162ל'

נפח תא מטען

 406ל'

מערכת בקרת אקלים קדמית
מיזוג אוויר אחורי עם פתחי אוורור
בכל שורת מושבים
חלונות חשמליים עם מנגנון ONE TOUCH
פתיחת וסגירת חלונות הרכב והגג הפנורמי,
באמצעות מפתח חכם
משענת יד לנהג עם תא אחסון



סוככי שמש עם מראה ותאורה



אחריות

שמשות כהות אחוריות



רכב

מפשיר אדים  +מגב חלון אחורי



משענת ראש לכל המושבים



תא אחסון למשקפיים



מעמדי כוסות בכל שורת מושבים





 1,956ל'




אחזקה



מרווח טיפולים

סוללה

 24חודשים  30,000 /ק"מ
(הקודם מבניהם)

 5שנים  100,000 /ק״מ
(הקודם מביניהם)
 8שנים  160,000 /ק״מ
(הקודם מביניהם)

* ע״פ נתוני היצרן
** בנסיעה עירונית במהירות  60קמ״ש במצב נהיגה ECO
*** למכשירים תומכים בלבד

