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**)GB8( שחור כוכב מטאלי )17U( כסף מטאלי)GXG( אפור כהה מטאלי

)G1M( כחול קטיפה מטאלי

LS צבע בתוספת תשלום*לא בדגם**

גוון רכב

גוון ריפוד

בד שחורעור שחור בד אפורעור אפורעור קאמל

חישוקים

מידות
)LT, LTZ( "20 חישוק אלומיניום )LS( "17 חישוק פלדה

*)GWT( שמפניה כסף מטאלי)GAZ( לבן פסגה

*)G1W( לבן פנינה תלת שכבתי  **)G1E( אדום

183 mm

5,207mm 1,991 mm

1,788 mm

3,020mm

* 3505
chevrolet.co.il

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק“מ*דגם

         FWD LS/LT זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מרבידרגה 10.5815בין-עירוני15.78עירוני3.6 ל׳

 AWD LT/LTZ דרגה 10.8415בין-עירוני16.11עירוני3.6 ל׳v2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס“ט** .FMVSS :נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

  רמת האיבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

76 / 79/85 LS/LT FWD/PREMIER6רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

77,80LT FWD8



שברולט טראוורס



מפרט טכני
4X2 LS  4X2 LT  4X4 LT Premier טראוורס

מנוע
3.6 ליטר V6 VVTמנוע

3,564נפח מנוע )סמ"ק(
281/6,300288/6,300הספק מנוע כ"ס/סל"ד

36.7/3,40037.3/3,400מומנט  כ"ס/סל"ד

הילוכים, בלמים והיגוי

תיבת הילוכים 
 אוטומטית - 6 הילוכים,

בעלת מערכת ברירת תחום הילוכים וברירת מצב 
גרירה/נשיאת מטען כבד

יחסי העברה
4.48הילוך ראשון

2.87הילוך שני
1.80הילוך שלישי
1.47הילוך רביעי

1.00הילוך חמישי
0.74הילוך שישי

2.88הילוך אחורי
3.16יחס העברה סופי

4 בלמי דיסק ומערכת ABS לכל ארבעת הגלגליםמערכת בלימה
הגה כח מתכוונן היגוי

12.3קוטר סיבוב מינימאלי )מ'(
245/70R17255/55R20צמיגים

משקלים
2,9082,930משקל כולל )ק"ג(
2,1132,204משקל עצמי )ק"ג(

691קיבולת תא מטען, מאחורי שורת מושבים שלישית )ליטר(
1,948קיבולת תא מטען, כששורת מושבים שלישית מקופלת )ליטר(

3,296קיבולת תא מטען, כששורות מושבים שנייה ושלישית מקופלים )ליטר(
83נפח מיכל דלק )ליטר(

מידות )מ"מ(
5,207אורך

3,020מרווח סרנים
1,991רוחב

1,788גובה )ללא מסילות גג(
1,026מרווח ראש -    שורה ראשונה

1,001                      שורה שנייה
960                     שורה שלישית
1,575מרווח כתפיים - שורה ראשונה

1,557                      שורה שנייה
1,463                      שורה שלישית
שורה ראשונה 1,501מרווח מותניים -

1,468                      שורה שנייה
1,227                      שורה שלישית
1,049מרווח רגליים -  שורה ראשונה

935                      שורה שנייה
843                      שורה שלישית

183מרווח גחון

אבזור וציוד
LS 2X4LT 2X4  LT 4X4  Premierטראוורס

מושבים
-+8 מקומות ישיבה בתצורה 2/3/3, מושבי שורה שניה ושלישית 40/60, ניתנים לקיפול שטוח

7 מקומות ישיבה בתצורה 2/2/3, מושבי קפטיין בשורה השנייה, מושבי שורה שלישית 40/60, 
+אופציה-ניתנים לקיפול שטוח

-+מושב נהג מתכוונן ידנית )4 מצבים( + תמיכת גב תחתון ידנית

-+-מושב נהג מתכוונן חשמלית )8 מצבים( + תמיכת גב תחתון חשמלית

+-מושב נהג מתכוונן חשמלית )8 מצבים( + הטיה ותמיכת גב תחתון חשמליים

-+מושב נוסע קדמי מתכוונן ידנית )2 מצבים(

+-מושב נוסע מתכוונן חשמלית )8 מצבים(

+-מושבים קדמיים מחוממים

+-מושבים קדמיים מאווררים

-+ריפוד בד פרימיום

+-ריפודי עור 

+-ריפודי עור מחורר במושבים הקדמיים ובשורה השנייה, עור בשורה השלישית

אבזור פנימי
-+מזגן אוויר

+מזגן אחורי הכולל פתחי אוורור לשורות מושבים שנייה ושלישית

 מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשלושה אזורים, עם שליטה נפרדת לנהג
+-ולנוסע ובקרה על שורות שנייה ושלישית

+מערכת בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה

לוח מחוונים הכולל: מד מהירות, מד מרחק, מד דלק, מד מתח, 
+טמפרטורת מנוע ומרכז מידע לנהג הכולל תצוגת טמפרטורה חיצונית

+-מצפן דיגיטלי
+מחוון המצביע על מצב השמן ומועד החלפתו

+שקעי 12V בקונסולה קדמית ובתא המטען
+-זיכרון מושב נהג לשני נהגים

-+חלונות חשמליים כולל פתיחה מהירה בצד הנהג

חלונות חשמליים כולל פתיחה וסגירה מהירים בצד הנהג ופתיחה מהירה
+-בצד הנוסע

 תאורה פנימית ניתנת לעמעום, תאורת תא מטען, תאורת קריאה, תאורת דלתות
+בכניסה וביציאה

-+הגה כוח בתגבור קבוע
+-הגה כוח בתגבור משתנה

+הגה מתכוונן טלסקופית ואנכית
+-הגה מצופה עור

+-שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
+-מראה קדמית בעלת עמעום אוטומטי

+-שקע מתח ביתי 230V בקונסולת שמע אחורית
+מפשיר אדים אחורי עם כיבוי אוטומטי

+סוככי שמש מרופדים בד כולל מראות איפור מוארות לנהג ולנוסע
+שטיחים ניתנים להסרה

+חבילה אקוסטית לבידוד רעשים מהסביבה החיצונית
+מגש אחסון מתחת לרצפה האחורית

+קונסולה קדמית עם 2 מחזיקי כוסות ותא אחסון



LS 2X4  LT 2X4  LT 4X4  Premierטראוורס

מערכת שמע

USB-ו AUX חיבור ,MP3 מערכת שמע הכוללת רדיו דיסק+-

,USB חיבור ,CD ,"6.5 הכוללת: מסך מגע מקורי Chevrolet MyLink מערכת 
+-קישוריות בלוטות' 

-+6 רמקולים

+-מערכת רמקולים של BOSE כוללת 10 רמקולים וסאבוופר

מערכת בידור אחורית הכוללת: רדיו דיסק MP3 קורא DVD בעל מסך מגע, 
+-מסך תקרתי, שלט וזוג אוזניות אלחוטיות

אבזור חיצוני

+-חלון גג חשמלי מורכב משני פאנלים, קדמי נפתח, אחורי קבוע כולל רשת שמש

+-מנגנון חשמלי לפתיחת דלת אחורית מתא הנהג ומבחוץ

+שמשות כהות מסננות אנרגיה

+ידיות דלת בגימור כרום

-+-פסי קישוט בצידי הרכב, בצבע הרכב 

+-פסי קישוט בצידי הרכב, בצבע הרכב ובהדגשות כרום 

+מסילות גג אורכיות בצבע שחור

+ספוילר אחורי

+מגבים ומתזים לחלון קדמי ואחורי בעלי מספר מהירויות

+מתקן הכנה לוו גרירה

+-צינור מפלט כפול בעל קצוות כרום

+-פנסי ערפל קדמיים

+פנסי חזית הלוגן עם חיישני הפעלה

-+מראות צד שחורות, מתכווננות חשמלית

-+-מראות צד בצבע הרכב, מחוממות, מתכווננות חשמלית ומשולבות מחווני איתות

מראות צד בצבע הרכב, מחוממות, מתכווננות, מתקפלות חשמלית ומשולבות 
+-מחווני איתות, מראה שמאל בעלת עמעום אוטומטי

-+חישוקי פלדה 17"

+-חישוקי אלומיניום 20"

+גלגל חלופי בעל חישוק פלדה בגודל 17"

LS 2X4  LT 2X4  LT 4X4  Premierטראוורס

בטיחות וביטחון

6 כריות אוויר: זוג כריות קדמיות, זוג כריות צידיות קדמיות וזוג כריות וילון לאורך
-+שלוש השורות

7 כריות אוויר: זוג כריות קדמיות, זוג כריות צידיות קדמיות וזוג כריות וילון לאורך
+-שלוש השורות, כרית בצד מושב נהג

+-מערכת התראה על התנגשות חזיתית 
+-מערכת התראה על סטיה מנתיב
+חיישן כרית אוויר במושב הנוסע
StabiliTrak מערכת בקרת יציבות+

ETC - מערכת בקרת אחיזה+
EBA - מערכת עזר לבלימה+

LATCH עוגני ריסון מושבי בטיחות לילדים מסוג+
+-התראת רכב ב"שטח מת" 

+-חיישני חניה אחוריים - התראה קולית
+-מצלמת נסיעה לאחור

+מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים )לא כולל גלגל חלופי(
+נעילת דלתות חשמלית ניתנת לתכנות

+נעילת דלת בטיחותית מפני פתיחת ילדים
-+שלט מקורי לפתיחת הדלתות, ניתן לתכנות כולל כפתור מצוקה

+-שלט מקורי לפתיחת הדלתות, ניתן לתכנות כולל כפתור מצוקה והתנעה מרחוק
-+בקרת סטייה מנתיב
+ניטור מרחק מלפנים

-+זיהוי הולכי רגל
-+זיהוי תמרורי תנועה

LSLT FWDLT AWDPREMIERמערכות בטיחות

6686רמת אבזור

6777כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב

ניטור מרחק מלפנים

XXזיהוי כלי רכב ב”שטח מת”

XXXXבקרת שיוט אדפטיבית

Xזיהוי הולכי רגל

Xמצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר

XXXXחיישני חגורות בטיחות

XXXXשליטה באורות גבוהים

XXXXבלימה אוטומטית בעת חירום

Xזיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונלית להתקנה

Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


