


EV CROSSOVER

אבזור
●הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק

●בקרת אקלים דיגיטלית

●פתחי מיזוג אחוריים

●פתיחה וסגירה אוט' לחלונות קדמיים

●מסך מולטימדיה 8 אינץ' כולל מצלמה אחורית

Apple CarPlay תמיכה בקישוריות 
 Android Auto® -ו

●

●מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה

●שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה 

 USB שקע טעינה●

אבזור
●שקע אספקת מתח בשידה המרכזית

●לוח מחוונים הכולל מסך LCD בגודל 7 אינץ'

●מד טמפרטורה חיצונית 

●מחשב דרך

 Drive Mode Select - מערכת לבחירת 
●מצבי נהיגה 

AutoHold בלם יד חשמלי כולל - EPB●

●חיישני חניה קדמיים ואחוריים 

●אפשרות קיפול אוט' למראות צד

●הגה בציפוי עור

●תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות

●2 סוככי שמש עם מראות איפור מוארות

●ידיות פנימיות בגימור אלומיניום

●מתקן לאחיזת כוסות קדמי

●כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע

 משענת יד מרכזית במושב האחורי 
●עם מחזיק כוסות

●מושב נהג עם כיוונון חשמלי

●ריפוד עור משולב עם בד

●תאורת תא מטען

●מפשיר אדים אחורי

●חיישן תאורה להפעלה וכיבוי אורות אוט'

●חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית

●מפתח חכם כולל התנעה בלחיצת כפתור

●תאורת אווירה LED בקונסולה מרכזית

●משטח טעינה אלחוטי לטלפון סלולרי

Shift By Wire בורר הילוכים בצורת חוגה - SBW●

●ECM -  מראה מתכהה נגד סנוור

אבזור חיצוני
LED ספויילר אחורי עם תאורת●

●תאורת LED בפנסים אחוריים

●תאורת איתות LED במראות צד

●פגושים בצבע הרכב  

●מראות צד בצבע הרכב

●חלונות אחוריים כהים 

●ידיות דלתות בגימור כרום

●מסילות גג

מידות
 4,375 אורך )מ"מ(

 1,805 רוחב )מ"מ(

 1,560 גובה )מ"מ(

 2,700 בסיס גלגלים )מ"מ(

 1,825 משקל עצמי )ק"ג(

451נפח תא מטען )ל'(

1,405נפח תא מטען מושבים מקופלים )ל'(

155מרווח גחון )ממ(

ביצועים
7.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

167מהירות מירבית )קמ"ש(

תיבת הילוכים
         אוט' הילוך יחידסוג

סוללה
Lithium-ion Polymerסוג

)KWH( 64קיבולת    

)V( 356מתח כולל   

   455טווח נסיעה משולב )ק"מ(

   615טווח נסיעה עירוני )ק"מ(

 )wh/km( צריכת חשמל 
משולבת

159   

מנוע
   חשמלי 150KWסוג מנוע 

204/3,800-8,000הספק )סלד"/כ"ס(

40.3/0-3,600מומנט )סל"ד/קג"מ(

בטיחות
 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי

2)אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע הקידמי(

 כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים
2במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
2ומאחור במקרה של התנגשות צידית

1כרית אוויר לברכי נהג 

 FCA - מערכת למניעת התנגשות קדמית
●כולל בלימה

LKA - מערכת סיוע לשמירה על נתיב 
●הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי 

●BCW - מערכת התראה לרכבים ב"שטח מת"

●RCCW - התראה על תנועה חוצה מאחור

●SCC - בקרת שיוט אדפטיבית

●LFA - מערכת סיוע לנסיעה בפקקים

●HBA - מערכת אוטומטית לעמעום אור גבוה

●DAA - מערכת התראה לערנות נהג

ABS+EBD●

בלמים
דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מיתלים
קדמי - תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב 

אחורי - נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב 

צמיגים
R17 215/55מידת צמיגים

ערכת ניפוחגלגל חלופי 

מערכת ההגה
כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי  

בטיחות
TCS+ESP מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם 

●חיישני התהפכות/בשילוב מערכת בקרת משיכה

LED תאורת יום אוטומטית מסוג DRL●

ISOFIX נקודות עיגון●

 חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון
●לכל המושבים 

●ROA - תזכורת לבדיקת מושב אחורי

●ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום

●VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב

●BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום

●מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

●משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים

●משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות 
●להפעלה עצמית

●מערכת שיחרור נעילת דלתות בשעת תאונה

●נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות 

●התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים


