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)GAN( כסף מטאלי )GO6( אפור כהה כחלחל מטאלי)GD8( חום קפה מטאלי )GYM( אפור מטאלי

)GB0(  שחור מטאלי )GQ3( כחול נייבי)GAZ( לבן )GH1( דיונה אפורה מטאלי

חישוק

חישוק אלומיניום 16"

מידות
)מ״מ(

2,760
4,652 1,836

1,633

* 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.

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008 & 715/2007 .

  רמת האבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

258,257/236,259LS / LT6רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

 דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

צריכת דלק בליטרים ל-100 ק�מ*

6.214בין-עירוני9.8עירוני

שברולט אורלנדו



LSLT
אבזור פנים

+-מערכת בקרת שיוט
+-בקרת אקלים דיגיטלית

+פתחי מיזוג אחוריים
+מרכז מידע לנהג, כולל מחשב דרך

+-גלגל הגה מתכוונן לעומק
+גלגל הגה מתכוונן לגובה

+-גלגל הגה מצופה עור
+-4 חלונות חשמל עם פתיחה מהירה

-+2 חלונות חשמל קדמיים עם פתיחה מהירה
+כוונון חשמלי למראות צד

+מפשיר אדים לשמשה האחורית
+לוח מחוונים בשילוב כרום

+מפתחות מתקפלים
+מראה מרכזית בעלת מצב יום/לילה ידני

+סוככי שמש לנהג ולנוסע 
+מראות איפור בסוככי שמש

12V שקע כוח+
+וילון נשלף לכיסוי תא מטען

תאורה
+כיוונון ידני לפנסי חזית

+תאורה בתא נוסעים
+אורות קריאה

+תאורה בתא המטען
מערכת שמע

MyLink "7 מסך מגע צבעוני+
+דיבורית בלוטות' מקורית

+שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה
AUX + USB חיבור לנגן חיצוני+

+6 רמקולים
+תא אחסון נסתר בגב מערכת השמע

*נבדקה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.

LSLT
אבזור חיצוני

+ידיות הדלתות בצבע הרכב
+-פנסי ערפל קדמיים 

+פנס ערפל אחורי
+-גריל קדמי מוקף כרום

+מראות צד בצבע הרכב
+-חישוקי אלומיניום 16"

-+חישוקי פלדה 16"
+-שמשות כהות מונעות סינוור
+מגב אחורי עם השהייה ומתז

בטיחות ומיגון
+זוג כריות אוויר צד

+זוג כריות אוויר וילון
+זוג כריות אוויר קדמיות

+התרעת על אי חגירת חגורות בטיחות )נהג(
+מערכת בקרת יציבות 

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים+
+משענות ראש קדמיות מתכווננות

+משענת ראש במושב האחורי
+-מצלמת נסיעה לאחור - תצוגה במסך ראשי

Isofix עיגוני+
+חיישן לחץ אוויר בצמיגים

+- חיישני חנייה אחוריים
+נעילה מרכזית ניתנת לתכנות

+אימבולייזר מקורי - משבת מנוע
+בקרת סטייה מנתיב
+ניטור מרחק מלפנים

+זיהוי הולכי רגל
+זיהוי תמרורי תנועה

1.4 ל׳ טורבו
מידות ומשקלים

מידות חיצוניות

4,652אורך )מ''מ(

1,836רוחב )מ''מ(

1,633גובה )מ''מ(

2,760בסיס גלגלים )מ''מ(

1,584מרווח סרנים קדמי )מ''מ(

1,588מרווח סרנים אחורי )מ''מ(

1,550משקל כולל )ק''ג(

2,200משקל מקסימלי )ק''ג(

750משקל לנגרר ללא בלם )ק"ג(

1,300משקל לנגרר כולל בלם )ק"ג(

מידות פנימיות

2,659אורך פנימי )מ''מ(

1,246גובה פנימי )מ''מ(

1,450רוחב פנימי )מ''מ(

1,020מרווח ראש קדמי )מ''מ(

983מרווח ראש אמצעי )מ''מ(

945מרווח ראש אחורי )מ''מ(

1,450מרווח כתפיים קדמי )מ''מ(

1,419מרווח כתפיים אמצעי )מ''מ(

1,307מרווח כתפיים אחורי )מ''מ(

1,034מרווח רגליים קדמי )מ''מ(

917מרווח רגליים אמצעי )מ''מ(

735מרווח רגליים אחורי )מ''מ(

101קיבולת תא מטען )ליטר(

739קיבולת תא מטען מושב אחורי מקופל )ליטר(

1,594קיבולת תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

64נפח מיכל דלק )ליטר(

1.4 ל׳ טורבו
מנוע

1,362נפח מנוע )סמ''ק(

בנזין טורבוסוג מנוע

140/4,900הספק מנוע )סל''ד/ כ''ס(

20.4/1,850מומנט מרבי )סל''ד/ קג''מ(     

מערכת הנעה

אוטומטית ''טיפטרוניק'', 6 הילוכיםתיבת הילוכים

יחסי העברה:

4.584הילוך ראשון

2.964הילוך שני

1.912הילוך שלישי

1.446הילוך רביעי

1.000הילוך חמישי

0.746הילוך שישי

2.940הילוך אחורי

מערכת היגוי

הגה כוח חשמליסוג

11.8קוטר סיבוב )מ'(

מערכת בלמים

דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים

דיסקסוג בלמים אחוריים

300קוטר בלמים קדמים )מ''מ(

292קוטר בלמים אחוריים )מ''מ(

ABS מערכת+

צמיגים וחישוקים

215/60R16 צמיג+

16''גלגל חליפי

ביצועים

11.2תאוצה )100-0 קמ''ש, שניות(

191מהירות מרבית )קמ''ש(

מפרט טכני ואבזור אורלנדו

מושבים ואחסון
+7 מקומות ישיבה מודולריים
+-מושבים קדמיים מחוממים

+מושב נהג מתכוונן ידנית )4 מצבים(
+מושב נוסע מתכוונן ידנית )4 מצבים(
+שורת מושבים שנייה מתפצלת 40/60

+מושבים אחוריים מתקפלים לשולחן
+כיס מפות בגב מושב נהג ונוסע קדמי

+משענת יד במושב האחורי, כולל תא אחסון
+-משענת יד מתכווננת לנהג

+תא אחסון בקונסולה קדמית
+תא כפפות

LSLTמערכות בטיחות
66רמת אבזור
66כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

XXזיהוי כלי רכב ב"שטח מת" 
XXבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל
Xמצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר
XXחיישני חגורות בטיחות
XXשליטה באורות גבוהים

XXבלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה
Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב


