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S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSדגם

HP DIESEL 200מנועים מוצעים
240 HP DIESEL
400 HP PETROL

240 HP DIESEL
400 HP PETROL

עיצוב חיצוני

 גג שמש פנורמי עם זכוכית מפחיתת קרינה עם ווילון חשמלי

חלונות אחוריים כהים 

מראות חיצוניות מתקפלות, מתכהות אוטומטית וכוללות 
תאורת גישה

גג בצבע שחור

KEYLESS כניסה והתנעה ללא מפתח

מסילות אורך שחורות

תאורה

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים

LED תאורה קדמית ואחורית

LED כולל חתימת PREMIUM LED תאורה קדמית ואחורית

)AHBA( בקרת תאורה גבוהה אוטומטית

LAND ROVER DEFENDER
היכולת לעשות דברים גדולים באמת.

 
הנה הוא מגיע. לנד רובר דיפנדר החדש.

רכב השטח האולטימטיבי שעשה היסטוריה, חוזר בגרסת המאה ה-21 לכבוש את השטח 
ואת הלב שלכם.הדגם החדש מייצג 70 שנה של חדשנות ושיפור ומקדש את מסורת 
הסולידיות המחוספסת של הדגם, יחד עם טכנולוגיה, עיצוב ויכולות של המאה ה-21.
קחו את הדיפנדר החדש עד קצה היכולת, אתגרו אותו עם תנאי השטח הכי קיצוניים,
אפשרו לעוצמה שלו להתפרץ ותנו לו לקחת אתכם להרפתקאות הגדולות ביותר.

ABOVE & BEYOND

S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSצמיגים וחישוקים

דיזל: "19"19גודל חישוקים
בנזין: "20

סגנון חישוקים
STYLE 6010 SPARKLE 

SILVER
STYLE 5094 :בנזין              STYLE  6010 :דיזל
SPARKLE SILVER                 SPARKLE SILVER

גלגל רזרבי מלא

דיזל: R19255/65 R19 255/65מידות הצמיג
255/60 R20 :בנזין

ALL TERRAINALL TERRAINALL TERRAINסוג הצמיג

אופציונלי



 S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSמושבים

555+2מספר מקומות ישיבה

מושבים מרופדים עור בשילוב בד

12X12 מושבים קדמיים כיוונון חשמלי חלקי

מושבים קדמיים עם כיוונון חשמלי 12X12 כולל זכרונות

קונסולה מרכזית בין המושבים הקדמיים

חלוקת מושבים שורה שנייה  40:20:40 
עם גישה לתא המטען

חלוקת מושבים שורה שנייה 60:40

משענת ידיים מרכזית במושב האחורי

שורת מושבים שלישית מתקפלת

התקני CLICK & GO בגב הכיסאות הקדמיים 
לחיבור אביזרים נוספים

מפרט איבזור

NEW DEFENDER



ABOVE & BEYOND

S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSעיצוב פנים 

כיוונון הגה חשמלי

הגה בחיפוי עור

ידית הילוכים בחיפוי עור

מראה מרכזית מתכהה

מראה מרכזית חכמה CLEAR SIGHT מבוססת מצלמה אחורית

סכי שמש עם מראות ותאורה

וילון כיסוי תא מטען

חיפוי גומי עמיד ברצפת תא הנוסעים ותא המטען

עזרי נהיגה

בלם יד חשמלי

TRAILER STABILITY ASSIST - מערכת לסיוע בגרירת נגרר

חיישני תאורה

חיישני גשם

מסך מחשב דרך בלוח השעונים

לוח שעונים וירטואלי - מסך 12.3"

בקרת אקלים עם 2  איזורים 

בקרת אקלים עם 3  איזורים

פתחי מיזוג אויר בשורה השניה

פתחי מיזוג לשורה השלישית

מחולל יוניזציה בתא הנוסעים

חיישני איכות אוויר



מפרט איבזור

S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSמערכת שמע ומידע 

  PIVI PRO מסך מגע מרכזי בגודל ״10 לניהול הבידור והמידע בטכנולוגיית

מערכת שמע מקורית עם הספק 180W הכוללת 6 רמקולים

 400W עם הספק MERIDIAN SOUND מערכת שמע
הכוללת 10 רמקולים וסאב וופר

דיבורית BLUETOOTH + הזרמת מדיה

שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה

 220V שקע

USB שקעי

APPLE CARPLAY חבילת

NEW DEFENDER



מפרט איבזור

S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSבטיחות

בלימת חירום אוטונומית

בקרת עירנות נהג

חיישני חנייה 360 מעלות

LANE KEEP ASSIST - מערכת שמירת נתיב

TPMS בקרת לחץ אוויר בצמיגים

CORNERING BRAKE CONTROL - בקרת בלימה בסיבוב

DYNAMIC STABILITY CONTROL מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

EMERGENCY BRAKE ASSIST - מערכת סיוע לבלימת חירום

ROLL STABILITY CONTROL - בקרת התהפכות

  EBD - חלוקת כוחות בלימה אלקטרונית

666מספר כריות אויר

חיבורי ISOFIX בכסא הנוסע

חיבורי ISOFIX בשורה השניה לשני הכיסאות החיצוניים

מערכת נעילת דלתות ילדים אלקטרונית

 AUTONOMOUS EMERGENCY - בלימה אוטונומית בחירום
BRAKING LEVEL 2

תגבור עוצמת בלימה במצב חירום

 Drive Assist חבילת נהיגה

BLIND SPOT ASSIST - "התראה אקטיבית מפני רכבים בשטח "מת -

ADAPTIVE CRUISE CONTROL בקרת שיוט אדפטיבית -

REAR TRAFFIC MONITOR - התראה בפני תנועה ביציאה מחניה -

CLEAR EXIT MONITOR - בקרה ליציאה בטוחה מהדלתות האחוריות -

REAR PROTECTION ASSIST מערכת סיוע לפני התנגשות מאחור -

S 5 SEATSSE 5 SEATSSE 7 SEATSמערכות נהיגת שטח

מערכת הדמיית שטח הנסיעה - מכסה מנוע "שקוף" -
CLEAR SIGHT GROUND VIEW

מערכת TERRAIN RESPONSE להתאמה אופטימלית לסוג השטח

HDC בקרת ירידה במדרון

SAND LAUNCH ASSIST מערכת

HIGH/LOW תיבת העברה כפולה

מתלי אוויר מתכווננים



אורך כללי 5,018 מ"מ

מרחק בין סרנים 2,741 מ״מ

נפח העמסה )״רטוב״(:
מאחורי שורה שלישית - 157 ל'
מאחורי שורה שנייה - 1,036 ל' 
מאחורי שורה ראשונה - 1,651 ל'

רדיוס סיבוב
13.12 מ' )קיר לקיר(

רוחב
תא מטען
1,323 מ"מ

גובה
1,967 מ"מ

מפשק גלגלים אחורי
 1,702 מ"מ

מרווח גחון
291 מ"מ

זווית עזיבה
 30.20

זווית מעבר
20.60

זווית גישה 
30.10

מפשק גלגלים קדמי
 1,706 מ"מ

רוחב עם מראות סגורות - 2,008 מ"מ
רוחב מראות פתוחות - 2,105 מ"מ

מפרט טכני

EU5 נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. תקן

NEDC נתוני צריכת הדלק מחושבים לפי*

גובה צליחת מים
900 מ"מ

מנוע דיזל 2.0מפרט טכני
200HP

מנוע דיזל 2.0
240HP

מנוע בנזין 3.0
400HP

בנזין, 3,000דיזל, 2,000דיזל, 2,000מנוע )נפח סמ"ק, דלק(

4 צילינדרים תצורת מנוע
INGENIUM i4

6 צילינדר טורי 
INGENIUM i6

200240400הספק מירבי )כ"ס(
434355מומנט מירבי )קג“מ(

ZF 8 הילוכיםהילוכים
X 4 4הנעה

ביצועים
10.39.16.1תאוצה 0-100 קמ“ש )שנ’(

175188208מהירות מירבית )קמ“ש(

CO2 צריכת דלק ופליטת

8.78.812.5עירוני )ליטר/100 ק״מ(

7.27.28.5בינעירוני )ליטר/100 ק״מ(

WLTP גרם/ק"מ( בחישוב לפי( CO2 251253277פליטת

858590נפח מיכל דלק )ליטר(

מידות ומשקלים

החל מ-2,343החל )2,305( מ-2,248החל מ-2,248משקל עצמי )ק"ג( )5+2(/5 מושבים

 3,250 )3,215(  3,1503,150משקל כולל מורשה )ק"ג( )5+2(/5 מושבים

3,5003,5003,500משקל מורשה לגרירה עם בלמים )ק"ג(



www.landrover.co.il  | 1994 בע“מ  חברת המזרח לשיווק מכוניות 

מוקד ארצי 9393*

   )S200 פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב )רמה

כריות אוויר  6
בקרת סטייה אקטיבית מנתיב  

( ניטור מרחק מלפנים (  
( זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  (  

( בקרת שיוט אדפטיבית (  
זיהוי הולכי רגל  
מצלמות רוורס  

חיישני לחץ אוויר  
חיישני חגורות בטיחות  

( שליטה באורות גבוהים (  
בלימה אוטונומית בעת חירום  

זיהוי תמרורי תנועה  X
זיהוי דו גלגליים  

מערכת מותקנת בדגם הרכב  
מערכת אופציונאלית להתקנה  

 

מקרא

חפשו אותנו בפייסבוק: לנד רובר ישראל

הרצליה פיתוח, משכית 26 | פ"ת, משה דיין 6 | חיפה, בעלי מלאכה 17, צ'ק פוסט

רמת האבזור 
הבטיחותי דגם קוד דגם

8 SE 240, SE 400 724,725,726
6 S200 NA

NEDC מחושב לפי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

WLTP נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה. מחושב לפי *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( 

     התשס“ט 2009

דרגת זיהום אוויר צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל- 100 ק“מ * מנוע

דרגה 15 7.2 בינעירוני 8.7 עירוני 200HP ,2.0 דיזל

דרגה 15 7.2 בינעירוני 8.8 עירוני 240HP ,2.0 דיזל

דרגה 15 8.5 בינעירוני 12.5 עירוני 400HP ,3.0 בנזין

רמת האבזור הבטיחותי: 
רמת

בטיחות
גבוהה
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בטיחות
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