
מפרט רכב  

קבינה כפולהתא נוסעים

IntenseDesertDakarרמת גימור

   Easy Select 4WD Super Select IIהנעה
4WD

טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטרמנוע

6 הילוכים ידניתתיבת הילוכים
5 הילוכים אוט’ עם 

אפשרות לתפעול ידני
5 הילוכים אוט’ עם 

אפשרות לתפעול ידני

מידה ב-

מנוע

טורבו דיזל בגיאומטריה משתנה, מצנן ביניים מסילה משותפתסוג

2,442סמ”קנפח

86.0X105.1מ”ממהלך X קדח

15.5:1-יחס דחיסה

154/3,500181/3,500סל”ד/כ”סהספק מרבי

מומנט פיתול
סל”ד/
קג”מ

38.8/2,500-1,50043.8/2,500

--מערכת AS&G )עצור וסע(

העברת כוח

ממיר מומנטמכני יבש 2 דיסקיםמצמד

6 הילוכים ידניתסוג תיבת הילוכים
5 הילוכים אוט’ עם 

אפשרות לתפעול ידני
5 הילוכים אוט’ עם 

אפשרות לתפעול ידני

יחסי העברה

4.283.52הילוך ראשון

2.2982.042הילוך שני

1.4371.4הילוך שלישי

11הילוך רביעי

0.7760.716הילוך חמישי

-0.651הילוך שישי

3.9593.224הילוך אחורי

3.6923.917יחסי העברה סופי

תיבת העברה
1יחס גבוה

2.566יחס נמוך

 מפרט 
 טכני 

לדגמי
4x4

 16 TRITON

התמונות להמחשה בלבד



מפרט צבעים 

מפרט חישוקי סגסוגת 

כסוף בהירלבן** לבן פנינה*

כחול אדום

גרניטירוקשחור

אפור

17 אינצ’: לדגם DAKAR בלבד  4X4 16 אינצ’: לדגמי
Intense ו-Desert בלבד

16 אינצ’: לדגמי 2X4 בלבד

*בדגם ה-DAKAR בלבד
DAKAR-מלבד בדגם ה **

ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים 
במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. 
המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

DRL - מערכת תאורת יום

מפתח עם שלט מובנה

בטיחות

7 כריות אוויר:

זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע )כולל חיווי(

RISE  - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה

פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז

פנס ערפל אחורי

-פנסי ערפל קדמיים

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

ASTC - בקרת יציבות בשילוב בקרת משיכה

HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה

TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור

ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי

קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים

INVITEINSTYLEרמת גימור
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 מפרט 
 אבזור 
לדגמי

4x2

קבינה כפולהתא נוסעים

InviteInstyleרמת גימור

פנים ונוחות

מושבים בריפוד בד אפור כהה

הגה כוח מתכוונן לגובה

-הגה בציפוי עור

בקרת שיוט )Cruise Control( בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות

-ידית הילוכים בציפוי עור

מזגן 

אימובילייזר מקורי-משבת מנוע

4 חלונות חשמליים 

נעילת דלתות מרכזית

מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים

-ידיות דלת פנימיות בצבע כרום

-פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף

-מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף

ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע

ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה 

מושב נהג עם כוונון גובה וכוונון זווית משענת גב

תאורת מפות קדמית לנהג ולנוסע

מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה )לנוסע בלבד(

תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב

זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות 

INVITEINSTYLEרמת גימור

מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג 

תא כפפות ננעל ומואר

12V משענת יד+קונסולה מרכזית ושקע חשמלי

מחזיק כוסות לנהג ולנוסע

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

תאי אחסון בדלתות הקדמיות

כיסי אחסון בגב מושב הנוסע

תקשורת ושמע

 CD מערכת שמע עם נגן

USB שקע

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

4 רמקולים

חוץ

תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוונון גובה ידני

חישוקי סגסוגת קלה

מדרך צד

כנפוני צד

מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום

6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען

מגיני בוץ אחוריים וקדמיים

פגוש קדמי בצבע הרכב

גריל קדמי בגימור כרום

ידיות דלתות חיצוניות בגימור כרום
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 מפרט 
 טכני 

לדגמי
4x2

קבינה כפולהתא נוסעים

InviteInstyleרמת גימור
4X2הנעה

טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטרמנוע

6 הילוכים ידניתתיבת הילוכים
5 הילוכים אוט׳ עם אפשרות 

לתפעול ידני

מידות ב-

מנוע

טורבו דיזל מצנן ביניים מסילה משותפתסוג

2,442סמ”קנפח

86.0X105.1מ”ממהלך X קדח

15.5:1-יחס דחיסה

154/3,500סל”ד/כ”סהספק מירבי

38.8/2,500-1,500סל”ד/קג”ממומנט פיתול

-מערכת AS&G )עצור וסע(

העברת כוח

ממיר מומנטמכני יבש 2 דיסקיםמצמד

6 הילוכים ידניתסוג תיבת הילוכים
5 הילוכים אוט’ עם אפשרות 

לתפעול ידני

יחסי העברה

4.283.52הילוך ראשון

2.2982.042הילוך שני

1.4371.4הילוך שלישי

11הילוך רביעי

0.7760.716הילוך חמישי

-0.651הילוך שישי

3.9593.224הילוך אחורי

3.6923.917יחס העבר סופי

ביצועים

169קמ”שמהירות מירבית

 צריכת דלק
)ליטר/100 ק”מ*(

7.58.1עירוני

5.66.4בינעירוני

6.37משולב

מערכת דלק
75ליטרקיבולת מיכל דלק

סולרסוג דלק

מערכת היגוי
הגה כוח - מסרק ומוט משונןתיבת הגה

5.9מטררדיוס סיבוב מינימלי

מתלים
נפרדים - עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירלייםקדמיים

סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרןאחוריים

בלמים
”16 דיסק מאוורראינצ’קדמיים

”11.6 תוףאינצ’אחוריים

245/70R16קדמיים ואחורייםצמיגים

”16 סגסוגת קלהאינצ’קדמיים ואחורייםחישוקים

מידות ומשקלות

5,285מ”מאורך כללי

1,815מ”מרוחב כללי

1,770מ”מגובה כללי

3,000מ”מבסיס גלגלים

מפשק גלגלים
קדמיים

מ”מ
1,520

1,515אחוריים

200מ”ממרווח קרקע )ללא מטען(

1,520מ”מאורך תא מטען

1,470מ”מרוחב תא מטען

475מ”מגובה תא מטען

1,765ק”גמשקל עצמי

2,800ק”גמשקל כולל מורשה

1,035ק”גכושר העמסה מרבי

כושר גרירה מרבי
2,700ק”געם בלמים

750ק”גללא בלמים

5-מס’ מושבים

InviteInstyleרמת גימור

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, 

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.
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IntenseDesertDAKARרמת גימור

--מגלש קדמי מוכסף

--כנפוני צד

מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום

6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען

מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

פגוש קדמי בצבע הרכב

גריל קדמי בצבע כרום

ידיות דלתות חיצוניות בצבע כרום

מפתח עם שלט מובנה

בטיחות

7 כריות אוויר:

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר וילון

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע )כולל חיווי(

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

RDL - נעילת דיפרנציאל אחורי   

HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה  

TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור  

ASTC - מערכת בקרת יציבות ומשיכה  

LDW-- - הזהרת סטייה מנתיב  

RISE  - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה

ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי

פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז

פנס ערפל אחורי

--פנסי ערפל קדמיים בגימור שחור

--פנסי ערפל קדמיים בגימור מוכסף

קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים

IntenseDesertDAKARרמת גימור

12V משענת יד + קונסולה מרכזית ושקע חשמלי

PIANO BLACK בסיס ידית הילוכים בגימור--

-פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף

-מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף

מחזיק כוסות לנהג ולנוסע

PIANO BLACK משענת יד בדופן הדלת בגימור--

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

תאי אחסון בדלתות הקדמיות

כיס אחסון בגב מושב הנוסע

)Easy Select( 4 מסוג חוגה - 3 מצביםX4 בורר מצבי-

)Super Select II( 4 מסוג חוגה - 4 מצביםX4 בורר מצבי--

מחשב דרך המציג: צריכת דלק ממוצעת, טווח נסיעה ותזכורת טיפולים

תקשורת ושמע

)CD ללא( CONNECTED CAR מערכת מולטימדיה--

--מצלמת נסיעה לאחור

Bluetooth דיבורית--

 CD מערכת שמע עם נגן-

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

Bluetooth שליטה מגלגל ההגה על דיבורית--

USB שקע

446מספר רמקולים

חוץ

--שמשות כהות בחלונות האחוריים

-DRL - מערכת תאורת יום

LED מסוג DRL מערכת--

-תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוונון גובה ידני

Bi-Xenon פנס ראשי מסוג--

מדרך צד

--פגוש אחורי הכולל מדרך



קבינה כפולהתא נוסעים

IntenseDesertDAKARרמת גימור
פנים ונוחות

מושבים בריפוד בד אפור כהה

הגה כוח מתכוונן לגובה

--הגה כוח מתכוונן לעומק

-ציפוי עור להגה

בקרת שיוט )Cruise Control( בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות

--מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

-ידית הילוכים  בציפוי עור

-מזגן 

--מזגן עם בקרת אקלים דיגיטלית

אימובילייזר מקורי-משבת מנוע

4 חלונות חשמליים 

נעילת דלתות מרכזית

מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים

--מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות איתות

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים

--חיישן גשם

--חיישן תאורה

-ידיות דלת פנימיות בגימור כרום

ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע

ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה 

מושב נהג עם כוונון גובה וכוונון זווית משענת גב

תאורת מפה קדמית לנהג ולנוסע

מגני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה )לנוסע בלבד(

תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב

זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות

מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג

תא כפפות ננעל ומואר

 מפרט 
 אבזור 

לדגמי       
 4x4

ביצועים

169177קמ”שמהירות מרבית

צריכת דלק )ליטר/100 ק”מ(*

7.68.48.4עירוני

5.76.56.5בינעירוני

6.47.27.2משולב

מערכת דלק
75ליטרקיבולת מיכל דלק

סולרסוג דלק

מערכת היגוי
הגה כוח - מסרק ומוט משונןתיבת הגה

5.9מטררדיוס סיבוב מינימאלי

מיתלים
נפרדים - עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירלייםקדמיים

סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרןאחוריים

בלמים
”16 דיסק מאוורראינצ’קדמיים

”11.6 תוףאינצ’אחוריים

205/80R16245/65R17קדמיים ואחורייםצמיגים

סגסוגת קלה ”17סגסוגת קלה ”16 אינצ’קדמיים ואחורייםחישוקים

מידות ומשקלות

5,2055,285מ”מאורך כללי

1,7851,815מ”מרוחב כללי

1,7701,775מ”מגובה כללי

3,000מ”מבסיס גלגלים

מפשק גלגלים
קדמיים

מ”מ
1,520

1,515אחוריים

200205מ”ממרווח קרקע )ללא מטען(

1,520מ”מאורך תא מטען

1,470מ”מרוחב תא מטען

475מ”מגובה תא מטען

1,8701,875ק”גמשקל עצמי

2,9002,910ק”גמשקל כולל מורשה

1,0301,035ק”גכושר העמסה מרבי

כושר גרירה מרבי
עם בלמים

ק”ג
3,100

750ללא בלמים

5-מספר מושבים

IntenseDesertDakarרמת גימור

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, 

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.


