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צבעים חיצוניים לרכב

ריפודים

)LT-חיטה בהירהשחור 19“ סגסוגת מבריקה18“ סגסוגת )סטנדרטי ב

)GB8( שחור כוכב מטאלי)G1M( כחול קטיפה מטאלי

*)GC8( ירוק כהה מטאלי *)G1W( לבן פנינה

)GAN( כסף מטאלי*)G1E( אדום קריסטל
 

)GBA( שחור)GAZ( לבן פסגה

אפור טיטניום

3505 **  בתוספת תשלום
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.

 דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

צריכת דלק בליטרים ל-100 ק�מ*

8.215בין-עירוני12.5עירוני3.6 ל׳

  רמת האבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

29,35/10,33LT / LTZ6רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: FMVSS. ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.



מפרט טכני ואבזור אימפלה
אימפלה

מנוע
3.6נפח מנוע )ל׳(

V6תצורת מנוע

305/6,800הספק מנוע )כ,,ס/סל,,ד(
36.4/5,200מומנט )קג,,מ/סל,,ד(

  95 נטול עופרתסוג דלק נדרש
70קיבולת מיכל דלק )ליטר(

מערכת הנעה
קדמית, 2X4הנעה

אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים
+בורר הילוכים ידני

יחסי העברה:
4.48הילוך 1
2.87הילוך 2
1.84הילוך 3
1.41הילוך 4
1הילוך 5
0.74הילוך 6

2.88הילוך אחורי

מערכת היגוי
הגה כוח חשמליסוג מערכת היגוי
11.75קוטר סיבוב )מ'(

-+גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק ידנית
+-גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק חשמלית

מערכת בלמים
דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים
דיסקסוג בלמים אחוריים

321קוטר בלמים קדמיים )מ"מ(
315קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(

מתלים
מתלה קדמי - תומכות מקפרסון עם קפיצי סליל, 
צינור כפול ושסתומי בקרה,  בולמי זעזועים עם 

מוט מייצב
+

מתלה אחורי - 4 חיבורים נפרדים, בולמי
+זעזועים הידראוליים וקפיצי סליל, מוט מייצב

LTLTZאימפלה
+תאורת פנים עם עמעום מושהה

+תאורת קריאה בקונסולה עילית קדמית
+תאורת קריאה ליושבים מאחור

+תאורת כניסה/יציאה עם השהייה
-+ארבעה שטיחוני רצפה 

+-ארבעה שטיחוני רצפה פרימיום
+-שטיחון פרימיום לתא מטען

+2 שקעי 12V, ממוקמים בקונסולה מרכזית וקדמית
+שקע 230V, ממוקם ליד פתח אוורור אחורי 

+-חלון גג פנורמי חשמלי
+-צלון חשמלי לחלון הגג

מערכת שמע
MyLink מערכת שברולט+
*Apple CarPlay-תמיכה ב+

+מסך מגע 8,, מקורי צבעוני
מסך 4,, בלוח השעונים, כולל אפשרות לשינוי תצוגה 

+במסך הנהג

+שליטה על מסך 4,, מגלגל ההגה
MP3 רדיו דיסק-+

Bluetooth קישוריות+
USB 3 חיבורי+

+-משטח טעינה אלחוטי למכשיר סלולר**
+שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+הפעלה קולית למערכת השמע )באנגלית(
+הפעלה קולית לדיבורית )באנגלית(

מצלמת רוורס, תצוגה משולבת במסך מרכזי, 
+-כולל סימון גבולות

)100 Watt( 6 רמקולים איכותיים+-
+-מערכת סראונד מבית Bose הכוללת 11 רמקולים

LTLTZ
אבזור פנימי

+בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אזורית לנהג ולנוסע
+פתחי מיזוג אחוריים

-+מפתח שלט
+-שלט חכם לזיהוי הנהג, כולל כניסה פסיבית

+התנעת רכב באמצעות שלט רחוק
VALET MODE-+

+-כפתור להתנעת הרכב

נעילה ופתיחה של הדלתות באופן אוטומטי, 
+-כולל הגדרת הדלתות לפתיחה

+גלגל הגה בעל 4 חישורים מצופה עור
+ידית הילוכים מצופה עור

+בלם יד עם הפעלה חשמלית
+-חיישני חניה אחוריים עם התראה קולית

+משענת יד קדמית
+משענת יד במרכז המושב האחורי 

מרכז בקרה לנהג: מחשב נסיעה, מחשב דרך, 
+הודעות מערכת

+מגיני שמש קדמיים עם מראות ותאורה

חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה
+לחלון הנהג

+מראות צד מתכווננות חשמלית ומחוממות
+-מראת צד נהג עם עמעום אוטומטי

+אור מלווה חניה
-+מראה אחורית כיוון ידני מצב יום/לילה

+-מראה אחורית עמעום אוטומטי מצב יום/לילה
+שמשות צידיות ואחוריות אקוסטיות

+מפשיר אדים בשמשה אחורית
+פנסי חזית מסוג הלוגן

+פנסי חזית עם הפעלה אוטומטית

LTLTZ אימפלה
צמיגים וחישוקים

235/50R18245/45R19מידת צמיגים

-+חישוקי אלומיניום 18“

+-חישוקי אלומיניום 19“

125/70R17צמיג חליפי

ביצועים
6.8תאוצה )0-100 קמ,,ש, שניות(

מידות ומשקלים
מידות חיצוניות:

2,837בסיס גלגלים )מ"מ(

5,113אורך )מ"מ(

1,496גובה )מ"מ(

1,854רוחב )מ"מ(

מידות פנימיות:
1,013מרווח ראש קדמי )מ"מ(

950מרווח ראש אחורי )מ"מ(

1,471מרווח כתפיים קדמי )מ"מ(

1,445מרווח כתפיים אחורי )מ"מ(

1,163מרווח רגליים קדמי )מ"מ(

1,011מרווח רגליים אחורי )מ"מ(

1,394מרווח מותניים קדמי )מ"מ(

1,374מרווח מותניים אחורי )מ"מ(

משקלים:
1,7071,760משקל עצמי משוער )ק"ג(

2,425משקל כולל משוער )ק"ג(

454יכולת גרירה עם בלמים )ק"ג(

454יכולת גרירה ללא בלמים )ק"ג(

532נפח תא מטען )ל׳(

LTLTZ

LTLTZאימפלה
מושבים

-+מושבי בד בשילוב עור סינתטי
+-מושבי עור

חבילת זיכרון הכוללת כוונון מוקדם עבור 2 נהגים 
+-)מצב מושב, גלגל הגה, מראות צד(

+-מושבים קדמיים מאווררים
+-מושבים קדמיים מחוממים

+מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40
+מושב נהג חשמלי, עם כוונון של 8 מצבים

 מושב נהג עם 4 מצבי כוונון חשמליים
+לתמיכת גב תחתון

מושב נוסע קדמי עם 2 מצבי כוונון חשמליים 
+לתמיכת גב תחתון

-+מושב נוסע ידני, עם כוונון של 4 מצבים
+-מושב נוסע חשמלי, עם כוונון של 8 מצבים

אחסון
+קונסולה קדמית בעלת תא אחסון ויציאת מתח

+תאי מפות בגב המושבים הקדמיים
+תא אחסון נסתר מאחורי מסך מגע 8“

+תאי אחסון בצידי הדלתות
++תא מטען מואר, עם רשת אחסון

אבזור חיצוני
-+ידיות דלתות חיצוניות בצבע הרכב

+-ידיות דלתות חיצוניות בהדגשת כרום
-+צינור פליטה אל-חלד כפול מוסתר

צינור פליטה אל-חלד כפול עם קצוות מצופי 
+-כרום ומשולבים בפגוש אחורי

-+מראות צד הכוללות איתות ובעלות כיסוי בצבע הרכב
+-מראות צד הכוללות איתות ובעלות כיסוי בצבע כרום

בטיחות וביטחון
10 כריות אוויר:

+2 כריות אוויר קדמיות
+2 כריות אוויר צידיות מושבים קדמיים
+2 כריות אוויר צידיות מושבים אחוריים

+2 כריות אוויר וילון צידי
+2 כריות אוויר ברכיים 

+חיישן משקל לנוסע קדמי
+התראה על אי חגירת חגורות

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים+
EBD - מערכת חלוקת עומס בלימה+

EBA - מערכת לחיזוק כוח בלימה בשעת חירום+

LTLTZאימפלה
בטיחות וביטחון

ESP - מערכת בקרת יציבות+
ETC - מערכת בקרת אחיזה+

)Cruise Control( מערכת בקרת שיוט+
+-מערכת התראה על התנגשות קדמית

+-מערכת התראה על סטייה מנתיב
+-מערכת התראה על תנועה חריגה מאחור

+-מערכת לזיהוי “שטח מת"
דלתות עם מוטות פלדה אינטגרליים להגנה 

+בעת פגיעת צד

חיישני לחץ אוויר בצמיגי הרכב, עם תצוגה 
+במחשב הדרך

)ISOFIX( נקודות עגינה למושבי בטיחות לילדים+
+ידיות אחיזה לנהג ולנוסעים

+משענות ראש קדמיות הכוללות 4 מצבי כוונון
+משענות ראש אחוריות הכוללות כוונון

+בקרת סטייה מנתיב
+ניטור מרחק מלפנים

-+זיהוי הולכי רגל
-+זיהוי תמרורי תנועה

LTLTZמערכות בטיחות
66רמת אבזור

1010כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

Xזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

XXבקרת שיוט אדפטיבית

Xזיהוי הולכי רגל

Xמצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר
XXחיישני חגורות בטיחות

XXשליטה באורות גבוהים

XXבלימה אוטומטית בעת חירום

Xזיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה

Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

אימפלה

*בכפוף לתאימות המכשיר ולזמינות האפליקציה בישראל

**למכשירים תומכים בלבד


