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מסילות גגון

פנסי ערפל קדמיים

Privacy Glass שמשות כהות

שכבה בגימור כרום

תאורת קבלת פנים

אנטנה לרדיו בגג

מראות צד וידיות הדלתות בצבע הרכב

פנסי איתות במראות חיצוניות

צינור מפלט כפול למראה ספורטיבי

היבואן: טלקאר חברה בע”מ. סוכנות ראשית: רח‘ המסגר 2, ת”א. טל: 03-6366777, 1-700-70-24-25

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

9.66.37.5דגם  4X4 עירוני משולבבינעירוני

נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010.
אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט.

* התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

9.46.17.3דגם 4X2 עירוני משולבבינעירוני

אבזור חיצוני

כיוונון גובה מושב הנהג

ניפוח גב תחתון במושב הנהג

כסאות קדמיים מחוממים

בקרת אקלים אוטומטית

הגה וידית הילוכים מצופי עור

מחשב דרך

נעילה מרכזית

חלונות חשמל

כיסוי תא מטען + רשת

ECO בקרת שיוט

חיישני רוורס

MP3/RDS מערכת שמע מקורית

חיבור בלוטוס מקורי למערכת השמע

שליטה מההגה על מערכת השמע

USB\AUX\IPOD -חיבור ל

6 רמקולים

גלגל הגה עם כוונון גובה ומרחק

מושבים אחוריים עם קיפול למצב שטוח 60:40

שידה מרכזית קדמית עם תא אחסון גדול

משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות

שקעי כח קדמי ואחורי

כוונון גובה אורות

אזעקה מקורית + שלטי נוחות

סוככי שמש עם מראות איפור מוארות

)4x4 חלון שמש פנורמי )רק בדגם

אבזור פנימי

הזנת דלק  

דיזל הזרקה ישירה מסילה משותפת

צריכת דלק )ק”מ/ליטר(

10.610.4עירוני

16.415.87בין-עירוני

13.713.33ממוצעת

4X4   |   4X2

 e-tronic אוטומטית -  6 הילוכים
יחסי העברה:

1:4.156הילוך ראשון

1:2.375הילוך שני 

1:1.522 הילוך שלישי  

1:1.144הילוך רביעי 

1:0.859הילוך חמישי 

1:0.676הילוך שישי 

1:3.178הילוך אחורי

תיבת הילוכים

מנוע  

דיזל הזרקה ישירה סוג
מסילה משותפת

1,998נפח )סמ"ק(

175/4,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

85.6X86.2קדח X מהלך

1:16.5יחס דחיסה

3,000~36.7/2,000מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

186מהירות מירבית )קמ”ש(

4,410אורך )מ"מ(  

1,830רוחב כולל )מ"מ( 

1,710גובה כולל )מ"מ(  

2,650בסיס גלגלים )מ"מ( 

180מרווח גחון )מ"מ(

אחורי 1,558קדמי 1,573מיפשק גלגלים

22.8זווית גישה )מעלות(

 28.2   זווית נטישה )מעלות(  

5.4 רדיוס סיבוב )מטרים(

2,2602,180משקל עצמי )ק”ג( 

404נפח תא מטען )ל'(  

מידות

4X2   |   4X4

צמיגים

225/60 R17 צמיגים במידה

חישוקי סגסוגת קלה   

גלגל חלופי זמני

בלמים

ABS+BAS+ESS  מע’ כפולה מוגברת

דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

קדמי - תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב

אחורי - מתלה נפרד רב-חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

מיתלים

בטיחות

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

כריות צד לנהג ולנוסע

כריות וילון

ABS+EBD

BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום 

ESP - מערכת בקרת יציבות

TCS - מערכת בקרת אחיזה

ARP - מערכת למניעת התהפכות

HAS - מערכת סיוע לזינוק בעלייה 

ESS - מערכת התראה בעת בלימת חירום

FTCS - מערכת בקרת משיכה

משענות ראש קדמיות אלקטרוניות אקטיביות

חגורות בטיחות בעלות 3 נק’ עיגון לכל המושבים

פגושים סופגי אנרגיה

קורות חיזוק בדלתות

ISOFIX נקודות עיגון

נעילת דלתות אוטומטית מותנית במהירות


