
העוצמה של שברולט



מפרט טכני ואבזור סוואנה

אורך תא מטען 3.71 מ'
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אורך תא מטען 3.16 מ'
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רוחב סרנים 3.429 מ'

אורך כללי 5.692 מ'

רוחב סרנים 3.937 מ'

אורך כללי 6.200 מ'

רוחב 2.012 מ'

מידות
סוואנה TRAVELסוואנה MAXסוואנה EXTסוואנה מרכב רגילדגם

מנוע

דוראמקס 4 צילינדר, טורבו דיזלסוג מנוע

2.8נפח מנוע )ליטר(

181/3,400הספק מנוע כ"ס/בסל"ד

51/2,000מומנט קג"מ/בסל"ד

אוטומטית 8 הילוכים, הילוך יתר ומצב בחירה לגרירהתיבת הילוכים

בלמי דיסק HD ומערכת ABS מערכת בלימה

הגה כח מתכוונן היגוי

LT245/75R16צמיגים

150 אמפראלטרנטור

משקלות )ק"ג( וקיבולת )ליטר(

3,9014,5023,992משקל כולל 

1,3211,2211,7421,122משקל העמסה משוער

1,9512,087כושר משא סרן קדמי

2,4312,760כושר משא סרן אחורי

7,6588,8906,123קיבולת תא מטען )ליטר(

117נפח מכל דלק )ליטר(

19נפח מכל אוריאה )ליטר(

כושר גרירה )ק"ג(

680נגרר ללא בלמים

3,2212,7672,7222,586נגרר עם בלמים

מידות )מטר(

5.696.26.25.69אורך כללי 

3.433.943.43מרווח גלגלים

2.11גובה כללי לא כולל מטען

2.01רוחב כללי

3.163.713.16אורך תא מטען/נוסעים בגובה הרצפה

1.34רוחב תא מטען/נוסעים בין בתי גלגלים



 GAN כסף קרחון מטאלי

GJI אפור מטאלי

GAZ לבן

צבעים סוואנה TRAVELסוואנה MAXסוואנה EXTסוואנה מרכב רגיל

בטיחות וביטחון

 ABS ומערכת HD 4 בלמי דיסק+

ESP מערכת בקרת יציבות+

+כריות אוויר לנהג ולנוסע עם מתג נטרול לכרית הנוסע

+כריות וילון

+מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית מקורית

+מערכת התראה על סטייה מנתיב מקורית

+קורות פלדה בדלתות

+נעילת דלתות מרכזית

+שלט רחוק מקורי

אבזור פנימי

+מזגן קדמי מקורי

+-מזגן אחורי מקורי

+חלונות חשמל ונעילה מרכזית

+חלונות אחוריים וחלונות צד אחוריים נפתחים בהטיה

+רצפת סקאי בתא הנהג והנוסע

+-רצפת שטיח, ציפוי דפנות ותקרה בצבע תואם

+מערכת בקרת שיוט 

12V קונסולת אחסון קדמית הכוללת 3 מחזיקי כוסות ו-2 שקעי מתח+

 מרכז מידע לנהג הכולל: מרחק נסיעה בהתאם לכמות הדלק שנותרה במכל, מהירות ממוצעת, 
 משך חיי השמן, בקרת לחץ אוויר בצמיגים, מד שעות מנוע, צריכת דלק ממוצעת, התראות אחזקה

ומד טמפרטורה חיצוני. 
+

+הגה כח מתכוונן לגובה

+-הגה מצופה עור

+התראה קולית: אורות דלוקים, מפתח בסוויץ'

+מצלמה אחורית עם תצוגה במראה הפנימית

+לוח מחוונים הכולל: מד מהירות, מד מרחק, מד מכל דלק, מד מתח, מד טמפ' מנוע, מד לחץ שמן

+מצית+מאפרה

+ידית אחיזה בצד הנוסע

+צופר כפול

אבזור חיצוני

+-גריל קדמי עם פס כרום ופגוש קדמי בציפוי כרום עם פנסי חזית הלוגן כפולים

-+גריל קדמי עם פס כרום ופגוש קדמי שחור פנסי חזית הלוגן כפולים

+מפשיר אדים לחלון האחורי

+פגוש אחורי עם סף דריכה

+דלת צד צירים 40/60

אופציהדלת צד הזזה

+מראות צד מחולקות ל-2 עם מחווני איתות וכוונון חשמלי

+חלונות אחוריים כהים במיוחד

מושבים  

+מושבים נפרדים לנהג ולנוסע, ניתנים להטיה עם ריפוד בד ומשענת יד

+כוונון חשמלי למושב הנהג )6 כיוונים(

+-8 מקומות ישיבה )נהג+7( בתצורה 2-3-3

מערכת שמע  

מערכת מולטימדיה )בהתקנה מקומית( עם מסך מגע 8״ ברזולוציית HD, כולל מערכת הפעלה 
אנדרואיד ואפליקציית ניווט WAZE, כניסת DVD/נגן תקליטורים MP3 ומערכת Bluetooth מתקדמת 
הכוללת: הצגת מספר הטלפון על המסך, הצגת ספר טלפונים בעברית ומגוון אפליקציות לנהיגה 

נוחה, נעימה ובטוחה

+



המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חלק מהנתונים מתבססים על 
מכוניות קדם ייצור. חברת UMI שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.
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