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מרכב
תא נהג כפול )CREW CAB(קבינה מורחבת )DOUBLE CAB(סוג

מנוע
טורבו דיזל דוראמקס V-8 סוג

6600 סמ"קנפח מנוע )סמ"ק(

445/2,800הספק )כ"ס(/ בסל"ד

124.5/1,600מומנט )קג"מ(/ בסל"ד

מערכת הנעה
 Allison  - אוטומטית 10 הילוכים קדמיים תיבת הילוכים 

4X24X4סוג הנעה

 4X4 תיבת העברה -  העברה אלקטרונית ל
2H 4H 4L בלחיצת כפתור 3 מצבים-+-+-

 4X4 תיבת העברה -  העברה אלקטרונית ל
2H 4H 4L AUTO בלחיצת כפתור 4 מצבים--+-+

+נעילת דיפרנציאל אחורית חשמלית אוטומטית

מערכת בלמים
דיסק מאווררסוג בלמים קדמי ואחורי

+ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

כפתור בלם-אגזוז לבלימה אפקטיבית בנסיעה 
+במדרון

+בלם יד חשמלי

מערכת חשמל
2 מצברים 70 אמפר/שעה כל אחדמצבר 

220 אמפראלטרנטור

מערכת היגוי
הגה כח  עם סיוע משתנה חשמלי הגה כחסוג

הפועל על פי מהירות ותנאי הדרך
הגה כח  עם סיוע משתנה חשמלי הגה כח

הפועל על פי מהירות ותנאי הדרך

+גלגל הגה טלסקופי )כיוונון לעומק ולגובה(

צמיגים וחישוקים
275/70R18 צמיגים+

+חישוקי אלומיניום "18

+מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

+צמיג חלופי בתחתית הרכב כולל מנגנון נעילה

+גודל צמיג חילופי, 275/70R18 חישוק רגיל

מתלים 
 עצמאי ומוט מייצב, קוטר בולם זעזועים קדמי 51 מ"מ, קוטר מוט מייצב קדמי 35 מ"מ קדמי

מתלה עלים, קוטר בולם זעזועים אחורי 51 מ"מ אחורי

Z71 מיגון תחתון-חבילת שטח ,Rancho לנסיעת שטח הכוללת: בולמי זעזועים של חברת Z71 חבילת מתלים
)מנוע,תיבת העברה(, מערכת Hill Descent Control - מניעת הידרדרות בירידות 

משקלים העמסה גרירה וקיבולת
4,9445,0805,148משקל כולל

3,3123,4803,515משקל עצמי  משוער )ק"ג(

1,6321,6001,633משקל מותר משוער )ק"ג(

2,3592,5402,540משקל  מקסימלי מותר: סרן קדמי)ק"ג(

2,994משקל  מקסימלי מותר:  סרן אחורי)ק"ג(

750משקל גרירה מורשה לעגלה ללא בלמים )ק"ג(

3,500משקל גרירה מורשה לעגלה עם בלמים)ק"ג(

110136נפח מיכל דלק )ליטר(

מידות )מ"מ(
מידות חיצוניות

6,1076,349אורך

3,7954,037בסיס גלגלים

2,0792,079רוחב

2,0312,027גובה

259257מרווח גחון קדמי

24.024.1זווית גישה)מעלות(

22.221.9זווית נטישה)מעלות(
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מידות פנימיות
1,0931,093מרווח ראש קדמי

1,0131,019מרווח ראש אחורי

1,6771,677מרווח כתפיים קדמי

1,6481,659מרווח כתפיים אחורי

1,5541,554מרווח מותניים קדמי

1,5301,530מרווח מותניים אחורי

1,1311,131מרווח רגליים קדמי

8951,102מרווח רגליים אחורי

מידות ארגז
2,089אורך ארגז בגובה רצפה

2,038אורך ארגז בחלק העליון

1,814רוחב ארגז בין הדפנות

1,317רוחב ארגז בין בתי גלגל

533גובה ארגז פנימי

בטיחות וביטחון
6 כריות אוויר: קדמיות, צידיות,כריות וילון קדמי 

+ואחורי

מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית כולל 
+אינדיקציה על המרחק בזמן מהרכב מלפנים 

+מערכת התראה על סטייה מנתיב 

התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת"
+בצידי ברכב

+בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה

שליטה אוטומטית על אורות גבוהים למניעת
+סנוור הרכב המגיע ממול

+התראה על תנועה חוצה מאחור

+חיישני חניה קדמיים ואחוריים

מצלמת רוורס עם קווי הנחיה דינמיים
)MY LINK-תצוגה על גבי מסך ה(+-+-

סט מצלמות חניה היקפיות HD 360, עם מבט 
+-+-מעוף ציפור כולל אפשרות לבחור זוויות צפייה

+-+-מצלמת ארגז - מראה את תא המטען של הרכב

מצלמת וו גרירה- מקרינה  מקרוב את וו הגרירה 
+לחיבור קל בין הרכב לעגלה

מצלמת מראה HD  - בלחיצת כפתור המראה 
הופכת לצג המקרין את הסביבה האחורית באיכות 

גבוהה ומגדילה ב 300% את הנראות מאחורי 
הרכב, כולל כוונון ה-ZOOM וזווית הצילום

-+   -+

+-+                         -התראות בטיחות  ע"י רטט במושב הנהג 

+Teen Driver - דיווח מאפייני נהיגה

+אימובלייזר)משבת התנעה(

מערכת בקרת יציבות StabiliTrak הכוללת
+מערכת למניעת התהפכות

+מערכת בקרת משיכה הכוללת בקרת טלטול לנגרר

) Hill start assist( מערכת עזר לזינוק בעלייה+

מערכת Hill Descent Control - מניעת
+-הידרדרות בירידות 

אבזור פנימי
מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה 

+נפרדת לנהג ולנוסע

+פתח יציאת מיזוג אחורית

+גלגל הגה מצופה עור

+גלגל הגה מחומם

שליטה על מערכת השמע, בקרת השיוט מרכז 
+המידע והטלפון מגלגל ההגה

+יכולת התנעה מרחוק דרך השלט

+שלט חכם לזיהוי נהג ופתיחה/נעילה

+כפתור התנעה

+נעילת דלתות מרכזית

+חלונות חשמל כולל פתיחה מהירה לכל החלונות 

+חלונות חשמל כולל סגירה מהירה בצד הנהג

+-+-חלונות חשמל כולל סגירה מהירה בצד הנוסע

אפשרות לפתיחת כל ארבעת החלונות בלחיצה על 
+השלט בפתיחת הרכב על מנת לאוורר את הרכב
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אבזור פנימי
תאורה LED כללית ותאורת קריאה קדמית, כניסה 

+מוארת לרכב, תאורה ליושבים מאחור 

+חלון הזזה אחורי חשמלי

+-חלון גג חשמלי

+מראה קדמית עם עמעום אוטומטי

+מפשיר אדים אחורי

+שלט אוניברסאלי

+סוככי שמש עם מראה ותאורה בצד הנהג והנוסע

+מחזיקי כוסות מלפנים 

+ידיות אחיזה/כניסה לרכב בכל הדלתות

+תא כפפות

+-+-משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד

אבזור חיצוני
+פנסי חזית הלוגן  

+תאורת יום הלוגן

LED )פנסי ערפל )קדמיים+

LED פנסי גג בחלק הקדמי+

2 נורות תאורה בארגז LED משולב עם תאורת 
+הבלם

 LED 2 נורות תאורה בחלק האחורי של הארגז+

-+-+פנסים אחוריים עם תאורת הלוגן

LED פנסים אחוריים עם תאורת-+-+

+שמשות כהות מסננות קרינה

מראות צד גדולות שחורות מחולקות ל-2, חלק 
עליון - מתכווננות חשמלית, מתקפלות חשמלית 

ומחוממות כולל עמעום אוטומטי , חלק תחתון 
קמור )זוית רחבה, כוונון ידני(,המראות כוללות 

מחווני איתות, וכוללות הארכה ידנית, בנוסף קיימת 
תאורה לעזרה בנסיעה לאחור וגם מנורת ספוט  
הפונה קדימה שמאירה אור בהיר בזווית של 45 
מעלות, ומספקת תאורה באתר העבודה, באתר 

הקמפינג, או בכל מקום חשוך אחר שצריך להאיר

+-+-

מראות צד גדולות שחורות עם כפה כרום מחולקות 
ל-2, חלק עליון - מתכווננות חשמלית, מתקפלות 
חשמלית ומחוממות כולל עמעום אוטומטי , חלק 

תחתון קמור )זוית רחבה, כוונון ידני(,המראות 
כוללות מחווני איתות, וכוללות הארכה חשמלית, 
בנוסף קיימת תאורה לעזרה בנסיעה לאחור וגם 
מנורת ספוט  הפונה קדימה שמאירה אור בהיר 

בזווית של 45 מעלות, ומספקת תאורה באתר 
העבודה, באתר הקמפינג, או בכל מקום חשוך אחר 

שצריך להאיר.

-+-+

+פגוש קדמי כרום

פגוש אחורי כרום כולל משטחי דריכה בפינות 
+לעלייה נוחה לארגז 

מדרכי עלייה מהצד לארגז בחלק הקדמי של הארגז 
+בצד הנהג והנוסע

-+-+מסגרת חלון תחתונה בצבע שחור

+-+-מסגרת חלון תחתונה כרום

 "CHEVROLET" גריל קדמי  עם כיתוב כרום
-+ונגיעות שחורות בגריל כולל סמל של שברולט

 "CHEVROLET" גריל קדמי  עם כיתוב כרום
ונגיעות שחורות בגריל כולל סמל של חבילת שטח 

Z71
-+-+-

CHEVROLET" ונגיי "גריל קדמי  עם כיתוב כרום 
Z71 עות כרום בגריל כולל סמל של חבילת שטח--+-+

שחרור ונעילה חשמלית לדלת הארגז כולל מנגנון 
התומך בהעלאה והורדה קלה של דלת הארגז, 

השחרור נעשה מהדלת עצמה,מהשלט ומתוך הרכב
+-+-

שחרור ונעילה חשמלית לדלת הארגז כולל פתיחה 
וסגירה חשמלית, הפתיחה והסגירה נעשית 

מהדלת עצמה, מהשלט ומתוך הרכב
-+-+

+12 טבעות קשירה בארגז

כרוםצבע הרכבכרוםצבע הרכבידיות דלתות

+טבעות גרירה משולבות בפגוש הקדמי

+פתח מילוי דלק לסולר ואוריאה

מתקן הכנה לוו גרירה כולל חיווט חשמלי
+)ניתן להתקין רק וו גרירה נשלף(
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מידע ובידור
 מערכת מולטימדיה "MyLink 8 עם תמיכה

Auto Android/CarPlay Apple בכפוף לתמיי -ב
כת המכשיר ובכפוף לזמינות האפליקציה בישראל

+

קישוריות BlueTooth ,עם אפשרות לחיבור 2 
+מכשירים במקביל למכשירים תומכים

+-+-מערכת ניווט מקורית מהיצרן באנגלית

-+-+6 רמקולים

BOSE ,מערכת שמע פרימיום, 7 רמקולים-+-+

תצוגה עילית )Head-up Display( צבעונית 
+-+-בגודל "15 המוקרנת על השמשה הקדמית

לוח מחוונים הכולל 6 שעונים: מד מהירות, מד 
דלק, מד טמפ' מנוע, מד מתח, טכומטר ומחווני 

לחץ שמן מנוע
+

 מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם
התרעה קולית ומוצג על גבי מסך צבעוני בגודל

" 4.2 במרכז לוח השעונים
+-+-

 מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם
התרעה קולית ומוצג על גבי מסך צבעוני בגודל

" 8 במרכז לוח השעונים
-+-+

שתי יציאות USB מהדור החדש, אחת רגילה
TYPE A , אחת מהירה TYPE C בחלק הקדמי, 

SD CARD בנוסף יש
+-+-

 שתי יציאות USB מהדור החדש, אחת רגילה
TYPE A , אחת מהירה TYPE C בתוך הקונסולה 

 SD-CARD+ בין המושבים הקדמיים, בנוסף יש
AUX

-+-+

+שקע מתח 12V קדמי 

שתי יציאות USB בקונסולה האחורית + שקע 
12V מתח+-+-

 שתי יציאות USB מהדור החדש, אחת רגילה
 TYPE A , אחת מהירה TYPE C בקונסולה

12V האחורית + שקע מתח
-+-+

שני שקעי כוח 230V, בקונסולה הקדמית ובארגז 
+בחלק האחורי

מושבים
6565מס' מקומות ישיבה כולל נהג

מושב  קדמי מפוצל 40/20/40 ל-3 נוסעים, מושב 
נהג מתכוונן חשמלי 10 מצבים כולל כוונון לתמיכת 

גב תחתון, מושב נוסע מתכוונן ידנית 4 מצבים, 
משענת יד מרכזית מתקפלת כולל תא אחסון 

+--+--

מושב  קדמי מפוצל 40/20/40 ל-3 נוסעים, מושב 
נהג ונוסע כולל  10 כוונונים חשמליים כולל כוונון 
לתמיכת גב תחתון, משענת יד מרכזית מתקפלת 

כולל תא אחסון  ו 2- זכרונות לכוונון מושב נהג 
ומראות צד

-+--+-

מושבים נפרדים לנהג ולנוסע כולל קונסולה 
מרכזית עם מחזיקי כוסות ותאי אחסון כולל למכשיר 
נייד, מושב נהג ונוסע כולל 10 כוונונים חשמליים, 
כולל כוונון לתמיכת גב תחתון, ו 2- זכרונות לכוונון 

מושב נהג ומראות צד

-+-+

-+-+ריפודי בד

+-+-ריפודי עור 

+מושבים קדמיים מחוממים

+-+-מושבים קדמיים מאווררים

+-מושבים אחוריים מחוממים

+רצפת שטיח ושטיחוני PVC מקדימה ומאחור

מושב אחורי ל-3 אנשים 60/40 מתקפל כלפיי 
-+מעלה כולל נקודות עיגון למושבי בטיחות לילדים 

מושב אחורי ל-3 אנשים 60/40 מתקפל כלפיי 
מעלה כולל נקודות עיגון למושבי בטיחות לילדים, 

כולל משענת יד מרכזית בגב המושב ומחזיקי כוסות
-+

+-תאי אחסון בגב מושב אחורי בצד ימין ושמאל

+-תאי אחסון מתחת למושבים
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צבעים חיצוניים לרכב

*)G1W( לבן פנינה

)GAO( כחול מטאלי

 )GJI( אפור מטאלי

)GAN( כסף מטאלי

 LT
ריפוד בד שחור

 LTZ
ג׳אנט ״18ריפוד עור אפור

)GNK( חום כהה מטאלי

)GAZ( לבן

)GPJ( אדום קייג'ן

)GBA( שחור
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