
מפרט אבזור

ארוך קצר מידות חיצוניות )מ"מ(

5145 4555 אורך

1780 1780 רוחב

1900 1895 גובה

3285 2910 בסיס גלגלים

ארוך קצר מערכת הינע

100% חשמלי 100% חשמלי מנוע

120 120 מהירות מירבית )קמ"ש(

13 12 תאוצה 0-100 קמ״ש )שניות(

90 90 הספק מקסימלי )קילוואט(

120 120 הספק מקסימלי )כ"ס(

255 255 מומנט מקסימום )קג”מ(

6.53 5.87 רדיוס סיבוב )מטר(

ארוך קצר משקל )ק”ג(

2630 2460 משקל כולל

1640 1555 משקל עצמי

1170 1170 עומס מירבי בסרן הקדמי

1460 1460 עומס מירבי בסרן האחורי

990 905 משקל העמסה מירבי

100 75 עומס משקל העמסה מירבי על הגג

ארוך קצר נפחים

6300 4800 נפח תא מטען )ליטר(

ארוך קצר מידות פנימיות )מ”מ(

1665 1665 רוחב משטח טעינה מקסימלי

1220 1220 רוחב משטח טעינה בין בתי הגלגלים

2770 2180 אורך משטח טעינה

1330 1330 גובה פנימי במשטח הטעינה

540 540 גובה סף טעינה

710 710 מיפתח רוחב דלת צד

1230 1230 מיפתח אורך דלת צד

1190 1190 מיפתח רוחב דלת אחורית

1210 1210 מיפתח גובה דלת אחורית

ארוך קצר סוללה

)AC / DC( מהירה / ביתית מגוון אפשרויות טעינה

8 8 זמן טעינה AC 0%-100% )שעות(

45 45 זמן טעינה DC 0%-80% )דקות(

52.5 52.5 קיבולת סוללה )קוט"ש(

  10V / 230V מטען לשקע רגיל 5 מטר

    AC כבל טעינה 5 מטר לעמדת

253.1 236.3
 צריכת אנרגיה משולבת )וואט שעה / ק״מ( 

*WLTP לפי תקן



ארוך קצר טווח נסיעה**

230 240 *WLTP  טווח נסיעה בדרך משולבת לפי תקן

316 342  *WLTP  טווח נסיעה עירונית לפי תקן

ארוך קצר בלמים

דיסק דיסק בלמים קדמיים

דיסק דיסק בלמים אחוריים

ארוך קצר מתלים

  קדמיים - מקפרסון

  אחורי מתלה עלים

ארוך קצר גלגלים וצמיגים

4 4 מספר גלגלים 

185/65R15C 185/65R15C צמיגים

חישוקי פלדה חישוקי פלדה סוג גלגל

  ערכת תיקון תקר חדשנית וקלה להפעלה

ארוך קצר תאורה

  פנסי הלוגן 

  תאורת יום

  מנגנון כיבוי אורות אוטומטי 

ארוך קצר בטיחות

  2 כריות אוויר

  מערכת אבטחה למניעת פריצות 

    EBA מערכת סיוע לבלימת חירום

  HHS מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון

  ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

 
מערכת חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים 

TPMS

  חיישני חנייה אחוריים

  תצוגת נסיעה לאחור

  התרעת חגורת בטיחות נהג + נוסע

ארוך קצר מושבים

2 2 מספר מושבים

אופציונלי אופציונלי תוספת ספסל אחורי 3 נוסעים

  מושבים מחוממים נהג + נוסע

  מושב נהג מתכוונן - 4 מצבים

ארוך קצר מערכת היגוי

 
 הגה עם שליטה על בקרת השיוט, 

מערכת שמע, טלפון ומחשב דרך

  הגה מתכוונן מצופה עור



 * לפי תקן WLTP ע״פ נתוני היצרן

** ייתכן פער בין צריכת החשמל בתנאי מעבדה לבין צריכת החשמל בפועל

ארוך קצר אבזור פנימי

  מערכת בקרת אקלים

  מערכת בקרת שיוט

  חלונות חשמל - 2 קדמיים 

  נעילה מרכזית

  מעמד קדמי לכוסות

ארוך קצר אבזור חיצוני

  דלת הזזה צידית אחת

  דלתות אחוריות - פתיחה 180°. ללא חלונות

  מראות חיצוניות עם חימום

ארוך קצר טעינת רכב

  רגנרציה 3 מצבים לבלימה והטענה חוזרת

  Normal / Eco 2 מצבי נהיגה

ארוך קצר אודיו ותקשורת

 
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע "7 

המשמשת קונסולת פיקוד על מגוון מערכות 

  קישורית BLUETOOTH למכשירים תומכים

  MP5 + רדיו

אחזקה
 24 חודשים / 30,000 ק״מ

)הקודם מביניהם(
מרווח טיפולים

אחריות
 5 שנים / 100,000 ק״מ

)הקודם מביניהם(
רכב

 8 שנים / 160,000 ק״מ
)הקודם מביניהם(

סוללה


