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המידע והנתונים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי
לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט והן מבחינת
האביזרים הנלווים .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .אין בפרסום המובא כאן 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 עדכון הפרסום .כל התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
שורק ראשל״צ — מרק מושביץ  | 03-6710175 ,3ירושלים — הסדנא  | 073-3216045 ,2חיפה — בעלי מלאכה 073-3216040 ,1
נצרת — דרך מרג׳ אבן עאמר 04-6460060 ,41
רמת האבזור הבטיחותי:
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רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6כריות אוויר
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת
שליטה באורות גבוהים
ניטור כלי רכב ב״שטח מת״

תיאור הדגם
Crossland – X 1.2 A/T
מחושב לפי .WLTP

בלימה אוטומטית בעת חירום
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
זיהוי תמרורי תנועה
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי דו-גלגלי
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות

צריכת דלק (ליטר ל 100-ק״מ)
6.5
משולב

*

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי
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זיהום מזערי

*נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה ,תקן  .EC/715/2007-2018/1832עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן
הנסיעה** .הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס״ט .2009

CROSSLAND X

הקרוסאובר הגרמני שיש בו הכל

מפרט טכני
מנוע
נפח (סמ״ק)
סוג דלק
מגדש טורבו
הספק מרבי (סל״ד/כ״ס)
מומנט מרבי (סל״ד/קג״מ)
מערכת Stop/Start
תיבת הילוכים
תיבת הילוכים
היגוי
הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
קוטר סיבוב בין מדרכות (מטרים)
מתלים
מלפנים – דמויי מק-פרסון ,קפיצים לוליינים ,בולמי זעזועים טלסקופיים
מאחור – זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת ומוט מייצב,
בולמי זעזועים טלסקופיים
בלמים
בלמים קדמיים – דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים – דיסקים
מידות (מ׳)
אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
מרחק בין הסרנים
משקל (ק״ג)
משקל כולל מורשה
משקל עצמי

1.2 Direct Turbo
1,199
בנזין
●

130 / 5,500
23.4 / 1,750
●

אוטומטית  6הילוכים
●

11.2
●
●

●
●

4.212
1.765
1.605
2.604
1,835
1,280

נפח (ל׳)
תא מטען
תא מטען (מושבים אחוריים במצב מקופל)
מיכל דלק
ביצועים (לפי נתוני היצרן נהג בלבד)
מהירות מרבית (קמ״ש)
תאוצה מ 0-ל 100-קמ״ש (בשניות)
כושר גרירה מרבי (ק״ג)
גרור עם בלמים
גרור ללא בלמים
צמיגים
Enjoy
Innovation
תצרוכת דלק (ק״מ לליטר)*
נמוך
בינוני
גבוה
גבוה מאוד
משולב

410
1,255
45
198
10.2
840
600
195/60R16
215/50R17
Innovation/Enjoy

11.9/12
15.6/15.9
18.2
14.7/14.9
15.4

אבזור
רמת גימור – ENJOY
בטיחות
מערכת בטיחות אקטיבית
 – AEBSמערכת בלימה חירום אקטיבית הפעילה במהירות:
בזיהוי הולכי רגל  5-60קמ״ש
בזיהוי רכב נייח  5-80קמ״ש
בזיהוי רכב בתנועה  5-85קמ״ש
 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
התרעת אי חגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 – FCAמערכת התרעת סכנת התנגשות
 – LDWמערכת התרעת סטייה מנתיב
 – DDSמערכת התרעת ערנות הנהג
 – ABSמערכת מניעת נעילת גלגלים
 – ESPמערכת בקרת יציבות
 – HSAסייען זינוק בעלייה
זיהוי תמרורי תנועה והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט
נהיגה
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
פנסים ראשיים הלוגן בשילוב תאורת יום LED
פנסי ערפל קדמיים ואחוריים
חיישן להדלקה אוט׳ של פנסי הדרך
מצלמת חנייה אחורית
חיישני חנייה אחוריים וקדמיים הכוללים תצוגה גרפית
נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע ״7
 6רמקולים מקוריים
ממשק ( Apple CarPlayלמכשירים תומכים)
מזגן אוויר מקורי
דיבורית  Bluetoothמקורית

שקע  USBלהשמעת מוזיקה ולטעינת מכשירים ואביזרים
פתיחה חשמלית רציפה לארבעת החלונות
גלגל הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה ולעומק
חיישן גשם להפעלה אוט׳ של המגבים הקדמיים
מראה פנימית מתכהה אוט׳ (אלקטרו-כרומטית)
משענת יד לנהג
גימור פנימי וחיצוני

סוככי השמש עם מראות איפור הכוללים תאורה
מושב נהג עם כיוונון גובה
מושבים בריפוד בד שחור – ״Peanut״
מושבים אחוריים מתקפלים  1/3ו2/3-
 4חישוקי סגסוגת קלה ״16
ספוילר אחורי מקורי
ידיות ומראות בצבע הרכב

רמת גימור – ( INNOVATIONבנוסף ל)ENJOY-
נוחות ושימושיות

פנסים ראשיים LED
 – Keyless Entry and Stratכניסה והתנעה ללא מפתח
בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
 – FlexFloorתא אחסון נוסף ברצפת תא המטען
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים
מוטות גג אורכיים

בחר את
הצבע שלך
)Quartz Silver (G4I

)Diamond Black (G7O

)Orange Fizz (GPQ

גימור פנימי וחיצוני

גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמלי
לוח מחוונים בגימור כרום עם מסך ״ 3.5צבעוני
 4חישוקי סגסוגת קלה ״17
מושבים בריפוד משולב בד ועור מלאכותי בצבע שחור – ״Florey״
תאורת אווירה בדלתות ובקונסולה המרכזית
פס ניקל מעל חלונות הצד
ספי פגושים כסופים
 – Two Toneשילוב שני צבעים גג ומראות צד בצבע שחור (בתוספת תשלום)

צבע מטאלי בתוספת תשלום

)True Blue (GDS

)Pepperoncino Red (G1R

)Summit White (GAZ

)Darkmoon Blue (GDX

)Moonstone Grey (G4O

)Nautic Blue (G4B

