


מפרט טכני
קופה - 3 דלתותסוג מרכב

2מספר מקומות ישיבה )כולל נהג(
מנוע

VQ37דגם מנוע
V6 , 60°תצורה, מספר בוכנות

3696נפח )סמ"ק(
95.5X86.0קדח X מהלך )מ"מ(

11.0:1יחס דחיסה
328/7000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

37.0/5200מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
בנזין 98 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק
תיבת הילוכים

אחורית - 2X4הנעה
אוטומטית 7 הילוכיםסוג התיבה

4.9238ראשוןיחס העברה
3.1938שני 
2.0426שלישי 
1.4118רביעי 
1.0000חמישי 
0.8622שישי 
0.7715שביעי 
3.9723אחורי 

3.3571יחס העברה סופי
דיפרנציאל מוגבל החלקה מסוג ויסקוזידיפרנציאל

שלדה
עצמות עצה כפולות, עם רכיבי אלומיניום מתלים קדמיים

עצמאיים רב חיבוריים אלומיניום משולב פלדהמתלים אחוריים
תגבור כח חשמלי עם מסרק ומוט משונן היגוי

דיסק מאוורר עם קליפר ביציקת אלומיניוםבלמים 
ABS, EBD, BAS, ESP, VDCמערכות סיוע לבלימה

R19 245/40קדמימידת צמיגים 
R19 275/35אחורי 

 מידות ומשקלים
4265אורך כללי )מ"מ(
1845רוחב כללי )מ"מ(
1310גובה כללי )מ"מ(

2550מרווח סרנים )מ"מ(
840שלוחה קדמית )מ"מ(

860שלוחה אחורית )מ"מ(
1540קדמימפסק גלגלים )מ"מ(

1565אחורי 
125מרווח גחון )מ"מ(

1583משקל עצמי )ק"ג(
1800משקל כללי )ק"ג(

217משקל העמסה מירבי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

0.3  מקדם גרר
11.0°זווית גישה )מעלות(

19.0°זווית נטישה )מעלות(
72נפח מיכל דלק )ליטר(

235נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

 ביצועים
15.3)ליטר ל-100 ק"מ(      עירוניתצריכת דלק

7.8     )ליטר ל-100 ק"מ(      בינעירונית 
10.5 )ליטר ל-100 ק"מ(      משולבת 

250מהירות מירבית )קמ"ש(
11קוטר סיבוב )מ'(

245פליטת C02 )גר'/ק"מ(
15,000 ק"מ או שנה - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים



מפרט אבזור
אבזור פנימי

✔מערכת שמע BOSE עם 6 רמקולים 
✔מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק עם מסך מגע צבעוני

✔מידע על הגדרות רכב וביצועים בצג המולטימדיה
✔מצלמת רוורס 

✔שליטה מההגה על מערכת שמע
✔שליטה מההגה על העברת הילוכים

✔דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*
✔ממשק RCA לחיבור אביזרי שמע חיצוניים
✔ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

✔מחשב דרך
✔ריפודי עור 

✔כפתור להנעה
✔בקרת אקלים 

✔2 חלונות חשמל 
✔בקרת שיוט נשלטת מההגה

✔מערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה
✔הגה מתכוונן לגובה ולעומק

12V 2 שקעי✔
✔משענת יד קדמית עם תא אחסון ומחזיק כוסות

✔סוכך שמש לשמשה אחורית
✔כיוונון חשמלי למושבים קדמיים

✔חימום מושבים קדמיים
✔משענות ראש אקטיביות

✔כיסוי עור להגה ולידית הילוכים
אבזור חיצוני

✔חיישני תאורה
✔חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

✔צבע מיוחד נגד שריטות
Xenon פנסי חזית✔

✔תאורת LED אחורית וקדמית
✔מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמליות

✔מגב לשמשה אחורית
✔ספוילר אחורי

✔חישוקי אלומיניום 19" 
בטיחות

✔6 כריות אוויר
✔אימובילייזר מקורי

✔VDC - מערכת בקרת יציבות דינמית
✔ESP - מערכת בקרת יציבות

✔ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים
✔EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

✔BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום
✔קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

✔נעילה מרכזית

* לתשומת ליבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth - האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל על מכשיר הטלפון שברשותך.




