New Scirocco

2016 יוני

vw.co.il

*6511 לתיאום פגישה

מידע טכני

אבזור
מנוע  1.4ליטר  150 TSIכ"ס  2 DSGדלתות רמת גימור BMT Sport

אביזרי תפעול

•מערכת  START & STOPלהדממת המנוע בעת עצירה
•נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי הכוללת פתיחת תא מטען
•חלונות קדמיים עם הפעלה חשמלית
•הגה כוח בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה
• שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
• אפשרות העברת הילוכים מגלגל ההגה
•מערכת שמע מקורית מדגם  ,Composition Mediaמסך מגע  6.3אינץ,
תומכת בקבצי  MP3וכרטיס  SDעם מסך מגע
•דיבורית  BTמובנת (אינה תומכת בהצגת תווים בעברית)
• חיבור  USBושקע AUX
• 8רמקולים
•מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו מסוג
קלימטרוניק
•מחשב דרך
•מערכת בקרת שיוט
•תאורת קריאה אישית מלפנים
•אנטנה משולבת בשמשה אחורית
• שולל הנעה מקורי Immobilizer
•חוגת שעונים נוספת הכוללת מד לחץ דגישת טורבו,
מד טמפרטורת שמן מנוע ושעון עצר למדידת זמן נסיעה
•מראות צד מתקפלות ומתכווננות חשמלית עם הפשרת אדים
(בלחיצת כפתור מפנים הרכב)
•הטיית מראת הנוסע בעת שילוב להילוך אחורי
•מראה מרכזית מתכהה
•חיישן גשם

אבזור פנימי

•גלגל הגה ,ידית הילוכים ובלם יד עם ציפוי עור
•ריפודי בד מדגם ""Matthew
•מושבי ספורט קדמיים מתכווננים לגובה
•פונקציית " "Easy Entryלכניסה קלה ונוחה למושב האחורי
•משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
•מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
•מאפרה ומצת
•משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
•תא כפפות ננעל ומקורר
•שקע  12Vבתא המטען
•תאורת רגליים מלפנים

 1.4ליטר  150כ"ס BMT

אביזרי בטיחות

•מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS- Anti Locking Brake System
•מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית EDL- Electronic Differential Lock
• מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש TCS- Traction Control System
•מערכת לבקרת יציבות ומניעת סבסובESC- Electronic Stability Control -
•מערכת לסיוע בבלימות חירום BAS- Brake Assist System
• מערכת שליטה במומנט מנוע למניעת החלקה EDTC- Engine Drage Torque Control
•מערכת להתראת עייפות Fatigue Detection
•מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים
•מערכת  Hill Holdלמניעת הידרדרות
•תאורת נהיגת יום ייעודית
•תאורת חנייה אוטומטית Coming Home- Leaving Home
•זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
•זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
•זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
•מתג לניתוק כרית האויר הקדמית בצד הנוסע
•חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן
• 2חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב 3 -נקודות
•נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה ובטוחה של שני מושבי בטיחות לילדים
במושב האחורי
• 4בלמי דיסק
•גלגל חלופי קטן מידות

אבזור חיצוני

•צמיגים 225/45 R17
•חישוקי סגסוגת מדגם Long Beach
•תאורת סביבת הרכב במראות הצד
•מנורות איתות במראות צד
•תאורת לד בלוחית רישוי
•פנסי ערפל קדמיים
•ספויילר אחורי בצבע הרכב

מנוע
ותיבת
הילוכים
ביצועים

סמ"ק

1,395

נפח מנוע
מומנט מרבי

סל"ד/קג"מ

25.5/1,500-3,500

הספק מרבי

סל"ד/כ"ס

150/5,000-6,000

תיבת הילוכים

 7 ,DSGהילוכים

מהירות מירבית

קמ"ש

215

תאוצה מ 0 -ל 100 -קמ"ש

שניות

8.4

צריכת דלק בנסיעה עירונית

ליטר  100 /ק"מ

6.3

צריכת דלק בנסיעה בין עירונית

ליטר  100 /ק"מ

4.6

צריכת דלק בנסיעה משולבת

ליטר  100 /ק"מ

5.2

גרם/ק"מ

120

משקל עצמי*

ק"ג

1,365

משקל מורשה

ק"ג

410

משקל כולל

ק"ג

1,700

אורך

מ"מ

4,256

רוחב

מ"מ

1,810

גובה

מ"מ

1,406

מרחק סרנים

מ"מ

2,578

קוטר סיבוב

מטר

11.0

קיבולת מיכל דלק

ליטר

55

נפח תא מטען

ליטר

312

אורך

מ"מ

707

רוחב בין בתי הגלגל

מ"מ

1,005

פליטת  CO2משולבת

משקלים
מידות
הרכב

מידות
תא מטען

תוספות אופציונאליות

•מערכת  Keylessלגישה והנעה ללא מפתח
•מצלמה אחורית מקורית
•חלונות צד אחוריים ושמשה אחורית כהים • 65%חבילת קסנון הכוללת תאורת קסנון ותאורת פנייה דינאמית
•חבילת ריפודי עור הכוללת ריפודי עור " "Viennaוחימום מושבים קדמיים
•חישוקי סגסוגת  R18מדגם Lisboa
•מערכת חניה אוטומטית Park Assist
•חבילת מתלים אדפטיביים
•חלון זכוכית פנוראמי עם הטייה אנכית

כסף מטאלי 8E

כחול מטאלי 4C

אדום D8

אפור כהה 5K

לבן טהור 0Q

שחור מטאלי 2T

חום מטאלי P0

אפור כהה מטאלי X3

כחול כהה מטאלי Z2

בז' מטאלי I2

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד  90%ואת משקל הנהג ( 75ק"ג) .נתוני המשקל העצמי והמורשה מבוססים על נתוני היצרן
ועשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב .נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג מבוססים על משקל הרכב ללא תוספת אבזור .התמונות
להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינוי במפרט הרכב ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח

דגם
 1.4ל'  150 TSIכ"ס BMT DSG

נתוני צריכת דלק בליטרים
ל 100-ק"מ
עירונית בינעירונית
4.6
6.3

נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן EG/80/1268

דרגת
זיהום אוויר
5

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

The new Scirocco GTS

יופי עוצר נשימה

שירוקו  GTSהחדשה מושכת תשומת לב ומסובבת ראשים ,זאת הודות למראה החיצוני
על שלל גימוריו החדים ,אורות הלד האחוריים ,בתי המראות השחורים ,הספויילר החד,
הגריל הקדמי ואגזוזי הכרום המבטיחים מראה עוצר נשימה בכל זווית ממנה תביט עליה.

מסחררת מבפנים

המראה הספורטיבי לא עוצר בחוץ אלא ממשיך לפנים הרכב.
תא הנוסעים כולל :הגה עור שלוש צלעות עם לוגו  ,GTSידית הילוכים
בציפוי אלומיניום ועיטורי כרום המשולבים במתגי האורות ,האוורור
והחלונות.
 01מושבי קומפורט קדמיים עם פסי קישוט ולוגו  GTSבמרכז משענת
המושב .זוג המושבים האחוריים מעוטרים גם הם בפסי הקישוט כך שהכניסה
לחלל הפנימי מעולם לא הייתה כה מרגשת.
 02ספי ניקל מעטרים את הכניסה לרכבך מוסיפים טוויסט מבריק.

 03ריפודי עור מסוג  Viennaמוצעים כאבזור אופציונאלי למראה יוקרתי יותר
עם תוספת לוגו  GTSשמזכירה לך במה אתה נוהג.
 04חישוקי סגסוגת מדגם " "NorWichבגודל  R18עם צמיגים עבים
במידה  235/40משלימים את המראה הספורטיבי.
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מידע טכני

אבזור
מנוע  2.0ל'  220 TSIכ"ס  2 BMדלתות רמת גימור GTS

אביזרי תפעול

•מערכת  START & STOPלהדממת המנוע בעת עצירה
•נעילה מרכזית עם שלט מפתח קפיצי הכוללת פתיחת תא מטען
•חלונות קדמיים עם הפעלה חשמלית
•מראות צד מתקפלות בלחיצת כפתור מפנים הרכב ומתכווננות
חשמלית עם הפשרת אדים
•הגה כח בעל קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה
•הגה עור שלוש צלעות עם כיתוב GTS
•שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע ,מחשב הדרך
•אפשרות העברת הילוכים מגלגל ההגה
•מערכת שמע מקורית מדגם  Composition Mediaמסך מגע  6.3אינץ,
תומכת בקבצי  MP3וכרטיס  SDעם מסך מגע ומחליף דיסקים מובנה
•דיבורית  BTמובנת
•חיבור  ,Media inחיבור  USBושקע AUX
• 8רמקולים
•מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו מסוג
קלימטרוניק
•מחשב דרך מורחב
•מערכת בקרת שיוט
•מראה מרכזית מתכהה
•חיישן גשם
•תאורת קריאה אישית מלפנים
•אנטנה משולבת בשמשה אחורית
•שולל הנעה מקורי Immobilizer
•חוגת שעונים נוספת הכוללת מד לחץ גדישת טורבו ,מד טמפרטורת
שמן מנוע ושעון עצר למדידת זמן נסיעה

אביזרי בטיחות

•מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS- Anti Locking Brake System
•מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית EDL- Electronic Differential Lock
•מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש TCS- Traction
Control System
•מערכת לבקרת יציבות ומניעת סבסוב Electronic Stability Control -
•מערכת לסיוע בבלימות חירום BAS- Brake Assist System
•מערכת שליטה במומנט מנוע למניעת החלקה EDTC- Engine Drage
Torque Control
•תאורת חנייה אוטומטית Coming Home - Leaving Home
•מערכת להתראת עייפות Fatigue Detection
•מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים
•מערכת  Hill Holdלמניעת הידרדרות
•תאורת נהיגת יום ייעודית
•זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע לצידו
•זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
•זוג כריות אוויר וילון לאורך הרכב
•מתג לניתוק כרית האויר הקדמית בצד הנוסע
•חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן
•חיווי קולי ווזיאולי כאשר חגורות הבטיחות הקדמיות לא מהודקות
• 2חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב 3 -נקודות
•נקודות עיגון  Isofixלהתקנה קלה ובטוחה של שני מושבי בטיחות
לילדים במושב האחורי
• 4בלמי דיסק
•גלגל חלופי קטן מידות

אבזור פנימי

•גלגל הגה ,ובלם יד עם ציפוי עור
•ידית הילוכים בציפוי אלומיניום
•ריפודי בד מדגם ""Matthew
•מושבי ספורט קדמיים מתכווננים לגובה
•פונקציית " "Easy Entryלכניסה קלה ונוחה למושב האחורי
•דוושות האצה ובלימה בציפוי מתכת
•ציפוי כרום במתגי האורות ,פתחי האוורור וכפתורי השליטה על
חלונות החשמל
•תאורת רגליים מלפנים ומאחור
•משענת יד קדמית בעלת תא אחסון
•מראות איפור מוארות משולבות בסוככי השמש
•פס קישוט אדום בחגורת הבטיחות
•ספי ניקל עם כיתוב  GTSבשני צדי הכניסה לרכב
•מאפרה ומצת
•מחזיקי כוסות קדמיים
•משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
•תא כפפות מקורר
•שקע  12Vבתא המטען

אבזור חיצוני

•לוגו  GTSבחזית הרכב
•צמיגים 235/40 R18
•חישוקי סגסוגת מדגם NorWich
•קאליפרים בצבע אדום
•חלון זכוכית פנוראמי בגג עם הפעלה חשמלית והטיה אנכית
•מנורות איתות במראות צד
•תאורת סביבת הרכב במראות הצד
•הטיית מראת הנוסע בעת שילוב להילוך אחורי
•ספויילר אחורי בצבע הרכב
•תאורת לד בלוחית רישוי
•תאורת לד אחורית
•פנסי ערפל קדמיים
•פנסי הלוגן ראשיים
•ידיות בצבע הרכב
•בתי מראות בצבע שחור

 2.0ל'  220כ"ס

מנוע ותיבת
הילוכים

נפח מנוע

סמ"ק

מספר צילינדרים/שסתומים למנוע

משקלים

מידות הרכב

מידות
תא מטען

1,984
4/4

מומנט מירבי

סל"ד/קג"מ

35.7/1,500-4,400

הספק מירבי

סל"ד/כ"ס

220/4,500-6,200

תיבת הילוכים

ביצועים

BM

 6 ,DSGהילוכים

מהירות מירבית

קמ"ש

244

תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש

שניות

6.5

צריכת דלק בנסיעה עירונית

ליטר 100/ק"מ

8.1

צריכת דלק בנסיעה בין עירונית

ליטר 100/ק"מ

5.3

צריכת דלק בנסיעה משולבת

ליטר 100/ק"מ

6.4

פליטת  CO2משולבת

גרם/ק"מ

148

משקל עצמי*

ק"ג

1,417

משקל מורשה

ק"ג

438

משקל כולל

ק"ג

1,780

אורך

מ"מ

4,256

רוחב (ללא מראות)

מ"מ

1,810

גובה

מ"מ

1,392

מרחק סרנים

מ"מ

2,575

קוטר סיבוב

מטר

11.0

קיבולת מיכל דלק

ליטר

55

נפח תא מטען

ליטר

312

אורך

מ"מ

707

רוחב בין בתי גלגלים

מ"מ

1,005

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד  90%וכולל את משקל הנהג ( 75ק"ג) .נתוני המשקל העצמי והמורשה מבוססים על נתוני היצרן ועשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב .אחריות מלאה לשנתיים ללא
הגבלת ק"מ (בהתאם לתנאי תעודת אחריות) .המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד .פולקסווגן והיבואן שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת.
התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
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