
שברולט טראקס



LSLTטראקס

מנוע
EURO 6תקן זיהום

++תזמון שסתומים משתנה
1,364נפח )סמ"ק(
++מגדש טורבו

140/4,900הספק מירבי )סל”ד / כ"ס(
20.4/1,850מומנט מירבי )סל”ד / קג"מ(

95 נטול עופרתסוג דלק נדרש
53קיבולת מיכל דלק )ליטר(

מערכת הנעה
אוטומטית 6 הילוכיםסוג תיבת הילוכים

++בורר הילוכים ידני )טיפטרוניק(
יחסי העברה

4.584הילוך 1
2.964הילוך 2
1.912הילוך 3
1.446הילוך 4
1.000הילוך 5
0.746הילוך 6

2.94הילוך אחורי
3.53יחס העברה סופי

מערכת היגוי
הגה כוח חשמליסוג

11.3קוטר סיבוב )מ'(
+גלגל הגה מתכוונן לגובה
+גלגל הגה מתכוונן לעומק

מערכת בלמים
דיסק מאוורר סוג בלמים קדמיים

דיסקסוג בלמים אחוריים
300קוטר בלמים קדמיים )מ"מ(

268קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(
מתלים
מקפרסוןקדמיים

קורת פיתולאחוריים

LSLTטראקס

ביצועים
10.0תאוצה )100-0 קמ"ש, שניות(

191מהירות מירבית )קמ"ש(
אחריות

36 חודשים  תקופת האחריות לרכב
100,000מרחק האחריות לרכב )ק"מ(

נוחות ואיבזור
+מזגן אוויר

+-משענת יד לנהג
+בקרת שיוט אלקטרונית

+מרכז מידע לנהג
-+מפתח מתקפל

+-מפתח חכם
+-כניסה ללא מפתח

+-כפתור התנעה
לילה ידני -+מראה אחורית בעלת מצב יום/

+-מראה אחורית בעלת עמעום אוטומטי
+-שקע כוח 230V בקונסולה האחורית

+-הגה בציפוי עור
+הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+מראות איפור
+חלון נהג בעל פתיחה/סגירה מהירה

+חלון נוסע קדמי וחלונות אחוריים בעלי פתיחה מהירה
אופציה-חלון גג

LSLTטראקס

מידות חיצוניות
2,555בסיס גלגלים )מ"מ(

4,257אורך )מ"מ(
1,674גובה )מ"מ(
1,776רוחב )מ"מ(

1,409משקל עצמי משוער )ק"ג(
1,831משקל כולל משוער )ק"ג(

500כושר גרירה )נגרר ללא בלמים, ק”ג(
1,200כושר גרירה )נגרר כולל בלמים, ק”ג(

205/70R16מידת צמיגים
125/70D16מידת צמיג חליפי

מידות פנימיות 
מרווח ראש מושבים )מ”מ(:

1,006מושבים קדמיים
986מושבים אחוריים

מרווח כתפיים )מ"מ(:
1,374מושבים קדמיים

1,341מושבים אחוריים
מרווח מותניים )מ"מ(:

1,313מושבים קדמיים
1,273מושבים אחוריים

מרווח רגליים )מ"מ(:
1,036מושבים קדמיים

907מושבים אחוריים
מטען:

354נפח תא מטען )ליטר(
785נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

מפרט טכני ואיבזור טראקס



LSLTטראקס

מערכת שמע
Mylink מערכת מולטימדיה אינטגראלית שברולט-+

+-מסך מגע 7" 
*Apple CarPlay-תמיכה ב-+
*Android Auto-תמיכה ב-+

-+מערכת שמע מקורית
Bluetooth ממשק+

+6 רמקולים
USB שקע+

+שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה
+-מצלמת נסיעה לאחור

מושבים ואחסון
-+ריפודי בד איכותי

+-ריפוד בד בשילוב עור סינתטי
+מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40

+מושב נהג מתכוונן 4 מצבים
+מושב נוסע קדמי מתכוונן 2 מצבים

+כיסי מפות בגב מושבי הנהג והנוסע הקדמי
עיצוב חוץ

+מראות צד בצבע הרכב
+-מראות צד משולבות מחווני איתות

+מראות צד מתכווננות חשמליות
+ידיות בצבע הרכב
+-ידיות בגימור כרום

LED תאורת יום-+
LED תאורה אחורית משולבת-+

+-פנסי ערפל קדמיים
+-פנס ערפל אחורי

LSLTטראקס

עיצוב חוץ
-+פנסים ראשיים מסוג רפלקטור הלוגן

+-פנסים ראשיים מסוג פרוג'קטור הלוגן
+-חישוקי אלומיניום 16"

-+חישוקי פלדה 16"
+-סף פגוש קדמי בגימור כסוף

+-סף פגוש אחורי בגימור כסוף
+פסי גגון

בטיחות ומיגון
+2 כריות אוויר קדמיות

+2 כריות אוויר צדיות קדמיות
+2 כריות אוויר וילון

ESP מערכת בקרת יציבות+
+מתג ביטול כרית אוויר נוסע קדמי

+משענות ראש קדמיות מתכווננות לגובה ולעומק
+-מצלמת נסיעה לאחור

+עיגוני Isofix במושב האחורי
+בקרת לחץ אוויר בצמיגים

+התראות חגורות בטיחות לנהג ולנוסע הקדמי
+התראות חגורות בטיחות לנוסעי המושב האחורי

+תאורה אוטומטית )חיישן תאורה(
+אימובילייזר מקורי

+בקרת סטייה מנתיב
+ניטור מרחק מלפנים

+זיהוי הולכי רגל
+זיהוי תמרורי תנועה

*בכפוף לתאימות המכשיר ובכפוף לזמינות האפליקציה בישראל

LS LT מערכות בטיחות

56רמת איבזור
66כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

XXזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

XXבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
Xמצלמת רוורס

זיהוי רכב דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות

XXתיקון סטייה מנתיב

XXבלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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צבעים חיצוניים לרכב

* 3505
chevrolet.co.il כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל. 

פרטים מדוייקים ועדכניים ימסרו ע״י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

308LS4
309 LT5רמת האבזור הבטיחותי  
310LT Luxury6רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008&715/2007.

 דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי
צריכת דלק בליטרים ל-100 ק�מ*

5.48בינעירוני8.4עירוני

)GQM( כחול מטאלי)GG2( אדום בוהק)GK2( אפור כהה מטאלי)GP5( לבן מטאלי

שברולט טראקס

)GAN( כסף מטאלי)GAZ( לבן פסגה)GB0( שחור מטאלי

חישוקי פלדה עם חיפוי פלסטיק 
)LS(

חישוקי אלומיניום 
)LT(

)GL5( כתום מטאלי

)G8R( חום קוורץ מטאלי


