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מפרט טכני

טוארג  3.0ל׳  286 TDIכ״ס:
אביזרי תפעול

אביזרי בטיחות

• מערכת מולטימדיה  Innovision cockpitעם מסך מגע צבעוני ״15
ודיבורית  BTמובנית
• מערכת  App connectלחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car play
)אפל( או ) Android Autoגוגל(
• מערכת  Keylessלכניסה והנעה ללא מפתח
• מערכת בקרת אקלים מפוצלת "קלימטרוניק"  4איזורים
• מערכת מצלמות  360מעלות – *Area View
• מערכת  Park Assistלחניה אוטומטית
• חיישני חניה קדמיים ואחוריים
• מערכת  Easy Openלפתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען
• מתלי אוויר אדפטיביים
• מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום וזכרונות
• מראה מרכזית מתכהה
• תאורת חניה אוטומטית Coming Home Leaving Home
• חיישן תאורה וגשם
• בורר מצבי נהיגה הכולל מצב שטח וכולל מערכת Hill Decent
לשמירה על מהירות קבועה במדרון תלול בשטח

• מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ACC
• מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום AEBS
• מערכת לניטור מרחק מלפנים Front Assist
• מערכת בקרת סטייה מנתיב אקטיבית Lane Assist
• מערכת זיהוי כלי רכב בשטח מת וסיוע בעת מעבר נתיב Side Assist
• מערכת סיוע בכניסה לצמתים Intersection Assist
• מערכת עזר לעומסי תנועה Traffc Jam Assist
• מערכת ROP- Roll Over Prevention
• תאורת נהיגת יום ייעודית  LEDחכמה
• מערכת התראת עייפות Fatigue Detection
• מערכת למניעת הדרדרות Auto Hold
•  10כריות אויר
• מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
• מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מנוע ותיבת
הילוכים

ביצועים

משקלים

מידות הרכב

* אלא אם צויין אחרת בטופס ההזמנה

אבזור פנימי

אבזור חיצוני

• לוח מחוונים דיגיטלי Active Info Display
• מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם פונקציית חימום
ואוורור ,תמיכה לגב תחתון וזכרונות במושב הנהג
• ריפודי עור

• גג שמש פנוראמי עם הפעלה חשמלית
• פנסי  LEDקדמיים בטכנולוגיית IQ Matrix
• פנסי  LEDאחוריים
• חלונות אחוריים מושחמים
• פסי נשיאה בגג
• חישוקי סגסוגת "18
• מידת צמיגים 255/60 R18

מידות שטח
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 3.0ליטר

נפח מנוע
מס' צילינדרים/שסתומים לצילינדר
מומנט מירבי
הספק מירבי

סל"ד/קג"מ
סל"ד/כ"ס

תיבת הילוכים
הנעה
מהירות מרבית
תאוצה  100-0קמ"ש
צריכת דלק בנסיעה עירונית
צריכת דלק בנסיעה בין עירונית
צריכת דלק בנסיעה משולבת
משקל עצמי
משקל מורשה
משקל כולל
כושר גרירה )נגרר עם בלם(
כושר גרירה )נגרר ללא בלם(
אורך
רוחב )ללא מראות(
גובה
מרחק סרנים
קוטר סיבוב
קיבולת מיכל דלק
נפח תא מטען
נפח תא מטען עם מושב מקופל
חציית גובה מים )עם מתלי אוויר(
מרווח גחון )עם מתלי אוויר(
זווית גישה )עם מתלי אוויר במצב שטח(
זווית נטישה )עם מתלי אוויר במצב שטח(
זווית טיפוס
זווית שיפוע צד

קמ"ש
שניות
ליטר 100/ק"מ
ליטר 100/ק"מ
ליטר 100/ק"מ
ק"ג
ק"ג
ק"ג
ק"ג
ק"ג
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מ"מ
מטר
ליטר
ליטר
ליטר
מ״מ
מ״מ
מעלות
מעלות
מעלות
מעלות

TDI

2,967
4/6
61.1/2,250-3,250
286/3,500
אוטומט 8 ,הילוכים
4x4
238
6.1
7.7
5.9
6.6
2,252
673
2,850
3,500
750
4,878
1,984
1,646
2,899
12.19
75
810
1,800
(580) 500
(148-258) 188
(31) 25
(31) 25
30
35

סמ"ק

הנתונים המוצגים הינם בהתאם לנתוני היצרן
 - 6Hירוק כהה מטאלי

 - 3Mאפור כהה מטאלי

 - L5כסף מטאלי

 - 0Qלבן טהור

 - A1שחור

 - 0Aכחול ריף מטאלי

 - 8Hכחול בהיר מטאלי

 - X4בורדו מטאלי

- 3Vחום מטאלי

 - 4Tבז׳ מטאלי

 - 0Rפנינה מטאלי

 - 2Tשחור מטאלי

 - C7כחול כהה מטאלי

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה לרבות
בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות מפרט הרכב בכל
עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.
קוד
דגם
43

תשומת ליבך ,מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד .נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב
הנדרשים בעת נהיגה.
אפשרות החיבור למערכת המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרניות המכשיר הסלולארי ובאפליקציות השונות ,ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או בשימוש
אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
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נתוני צריכת דלק
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
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 1זיהום מזערי

* נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן EC/715/2007
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009

Dummy Text

