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הגה כח חשמלי עם סיוע 
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מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל בנסיעה לאחור

בלחיצת כפתור המראה הופכת לצג המקרין את הסביבה האחורית באיכות גבוהה ומגדילה ב -   כולל שוטף מצלמהHDמצלמת מראה 
ZOOM-כולל כוונון ה,  את הנראות מאחורי הרכב300%

בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית גם בנסיעה לאחור

אפשרות לבחור השמעת צליל מנוע רגיל או ספורט

אפשרות לבחור מצב הגה רגיל או ספורט

אפשרות לבחור מצב מתלים רגיל או ספורט

מרכב ומתלים

בזכות יציקות אלומיניום - שלדה קלת משקל 

מערכת היגוי

מערכת בלמים

סוג בלמים קדמי ואחורי

צמיגים וחישוקים

בצידי ברכב" שטח מת"התראה במראות צד על זיהוי 

בנויים מאלומיניום (מכסה תא מטען,גג,מכסה מנוע,דלתות)כל הרכיבים החיצוניים

כריות וילון קדמי ואחורי; צידיות וברך לנהג ולנוסע,קדמיות:  כריות אוויר8

מערכת התראה על סטייה מנתיב

שליטה אוטומטית על אורות גבוהים למניעת סנוור הרכב המגיע ממול

מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

התרעה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור

עם מבט מעוף ציפור כולל אפשרות לבחור זוויות צפייה , HD 360מצלמת חניה היקפית 

מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך בנסיעה קדימה

בטיחות וביטחון

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

מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

('ל)נפח תא מטען 

:משקלים וקיבולות

(מ"מ)מרווח מותניים אחורי 

(מ"מ)מרווח רגליים קידמי 

(STOP&GO)מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית 

בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית ובינעירונית

CT6קאדילק 

מנוע 
3.6

335/6,800

39.2/5,300

+

('ל)נפח מנוע 

(ד"בסל/ס"כ)הספק מנוע 

(ד"בסל/מ"קג)מומנט 

רמת גימור

מערכת ניהול דלק אקטיבית המנתקת שני צילינדרים בעת נסיעה רגועה לחיסכון בדלק

 הילוכים טיפטרוניק עם שליטה על ידי ידית אלקטרונית בקונסולה המרכזית וכפתורי שליטה בהעברת 10תיבת הילוכים אוטומטית 
ההילוכים מההגה

קוד דגם

לחיסכון בדלק כולל אפשרות לביטול (כיבוי מנוע בעצירה) START/STOPמערכת 

V6תצורת מנוע

AWDהנעה לכל הגלגלים 
מערכת הנעה

+הזרקה ישירה

(VVT)תזמון שסתומים משתנה 

ספורט/שלג/ רגיל: בורר מצבי נהיגה

  (ג"ק)משקל עצמי משוער 

(מ"מ)מרווח ראש קדמי 

(מ"מ)מרווח ראש אחורי 

(מ"מ)גובה 

מהגדולים בקטגוריה (מ"מ)מרווח רגליים אחורי 

מידות

מבצע , מנטר כל גלגל באופן עצמאי במהלך הנסיעה - MAGNETIC RIDE CONTROL- מתלים פעילים כולל כיול למצב ספורט 
בדיקה כל אלפית שנייה ומתאים את המתלה לתנאי הדרך כדי לשמור על נסיעה חלקה

 היגוי אקטיבי לגלגלים אחוריים המאפשרת יכולת תמרון יוצאת דופן

:חבילת שלדה אקטיבית הכוללת

(מ"מ)מרווח מותניים קידמי 

(כיוונון לעומק ולגובה)גלגל הגה טלסקופי עם כוונון חשמלי 

סוג מערכת היגוי

245/45R19צמיגי ,  אלומיניום19"חישוקי 

:מידות חיצוניות

(מ"מ)בסיס גלגלים 

(מ"מ)אורך 

:מידות פנימיות

(מ"מ)מרווח כתפיים קדמי

(מ"מ)מרווח כתפיים אחורי

(מ"מ)רוחב 

חישוק וצמיג חלופי קומפקטי
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חגורות בטיחות קדמיות נמתחות באופן אוטומטי בזמן עצירה לא שגרתית

חיישן איכות אוויר ברכב

מסנן ריחות

מהרגליים, מהמשקוף מעל הדלת, אפשרות לבחירת מצב יציאת מיזוג אחורית מהקונסולה האחורית

י לחיצה ארוכה על השלט בעת היציאה מהרכב"סגירת גג וקיפול מראות מקורי ע, סגירת חלונות

אפשרות לפתיחת כל ארבעת החלונות בלחיצה על השלט בפתיחת הרכב על מנת לאוורר את הרכב

AUTO VEHICLE HOLD -  מערכת עזר למניעת הידרדרות בעלייה או בירידה כולל שמירה על מהירות איטית בנסיעה בפקק
.למניעת עייפות הנהג

ABS-מערכת למניעת נעילת גלגלים

צבעונית המוקרנת על השמשה הקדמית (Head-up Display)תצוגה עילית 

נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים באופן חשמלי בשליטה של הנהג

 מצבים ידני למשענות הראש 4 כוונוונים פניאומטיים לגב תחתון וכיוון 4 מצבים כולל 16)מושב נהג ונוסע קדמי מתכווננים חשמלית  
בקרי השליטה ממקומים על גבי הדלת של הנהג והנוסע, (הקדמיות

מושבים אחוריים מחוממים כולל שליטה על ידי היושבים מאחור

 זכרונות לנהג ולנוסע כולל מצב יציאה אוטומטי  לנוחות יציאת הנהג מהרכב2עם  (עומק וגובה)הגה+ מראות צד + כיוון מושב נהג 

LATCHעיגונים להתקנת מושבי בטיחות לילדים מאחור מסוג 

ESP-מערכת בקרת יציבות

אבזור פנימי

מערכת ניווט יצרן מקורי באנגלית

חיישן תנועה

+

תא כפפות עם פתיחה חשמלית

באיזור הרגלים מקדימה ובתא המטען,בקונסולה עליונה, בתא כפפותLEDתאורת פנימית 

(למכשירים תואמים)משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד בקונסולה בין המושבים הקדמיים 

מערכת התנעה מרחוק

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

נעילה/שלט חכם לזיהוי נהג ופתיחה

כפתור התנעה

הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה: ** לרשום למטה הערה

C ואחת מיני A אחת רגילה USBשתי יציאות , קונסולה בין המושבים עם כיסוי הנפתח לשני הכיוונים גם מצד הנהג וגם מצד הנוסע

Android Auto- **  תמיכה ב

בהתנעה מרחוק בהתאם לטמפרטורה, מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים באופן אוטומטי

אבזור חיצוני

מושבים

+

 בעל תצוגה צבעונית 10.2" הזזה  בגודל /הקשה/י מגע"מסך המופעל ע:  הכוללת3 דור CUE (Cadillac User Experience)מערכת
HD , חיבורBluetoothלשמע ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית 

מערכת שמע

שטיחים יוקרתיים  קדמיים ואחוריים

לנוסע וליושבים מאחור, לנהג: מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה לארבע אזורים

גלגל הגה עם אפשרות חימום

גלגל הגה מצופה עור

נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים

חלון גג פנורמי חשמלי כולל פתיחה מהירה וצלון חשמלי קדמי ואחורי עם שליטה מלאה של הנהג מקדימה ושל הנוסעים מאחור על 
הצלון האחורי

חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לנהג ולנוסע ופתיחה וסגירה מהירה ליושבים מאחור

(ניטרול תדרים נמוכים) עם מגבר לקבלת צליל היקפי כולל מערכת לביטול רעשיםBose רמקולים יוקרתיים מבית 10

Apple carplay-** תמיכה ב

+

שלט רחוק , USB- וHDMI עם אפשרות לחיבור התקנים אישיים כולל יציאת 10"מערכת בידור אחורית הכוללת זוג מסכים בגודל 
ושתי זוגות אוזניות אלחוטיות שני ערוצים

 הכולל מרכז מידע לנהג12"ג מסך "לוח שעונים דיגיטלי המוצג ע

סריקת ,עוצמת שמע)בקרים רוטורים הממוקמים בקונסולה בין המושבים הקדמיים ומאפשרים שליטה וניווט בין הפונקציות השונות 
(מעבר בין מסכי התפריט,שליטה על הטלפון, תחנות

"איכותית"המקנה אוירה  (סמל קאדילק) הכוללת תאורה בלוח השעונים ובסף הדלתותLEDתאורת כניסה 

C ואחת מיני A אחת רגילה USBשתי יציאות ,  מושב אחורי עם משענת מרכזית ומחזיק כוסות כולל שקע מתח

בעת נסיעה לאחור הוילון מתקפל אוטומטי, וילון אחורי חשמלי כולל שליטה של הנהג ושל היושבים מאחור

וילונות לחלונות צידיים אחוריים מתכווננים ידנית

ריפודי עור

אימובילייזר מקורי

EBD-מערכת חלוקת עומס בלימה

בלם יד חשמלי

מערכת ראיית לילה

סייעני חנייה קדמיים ואחוריים עם אפשרות לחנייה אוטומטית בניצב ובמקביל כולל בלימה אוטומטית תוך שימוש בידית הילוכים 
בלבד בזמן החניה

י צליל התראה"שמאל או שניהם או ע/י רטט במושב צד ימין"התראות בטיחות ניתנות לבחירה ע
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73

13

8.7

 *(מ" ק100-ליטר ל)י נתוני יצרן "צריכת דלק עפ

משוער- נסיעה עירונית 

משוער- נסיעה בינעירונית 

ת סמל של (חיישן ממוקם מתחת לפגוש האחורי בצד שמאל)דלת תא מטען עם פתיחה חשמלית כולל אפשרות לפתיחה עם הרגל 
קאדילק מוקרן על הרצפה לזיהוי נקודת החיישן

תא מטען מרופד ומואר

שמשה אחורית ושמשות נוסעים מאחור כהות במיוחד

אחסון ותא מטען

 יציאות מצופות כרום4חלד בעלת -מערכת פליטה ממתכת אל

LEDתאורת יום 

מתקפלות חשמלית כולל איתות במראות ועמעום אוטומטי בצד הנהג, מחוממות בצבע הרכב, מראות צידיות חשמליות

 כולל עקיבת התאורה בפניותLEDפנסי חזית 

תאורת ידיות ותאורה ,תאורת מראות)תאורת ברכת שלום היקפית אוטומטית בעת התקרבות לרכב בחושך עם זיהוי השלט הפאסיבי
(מהפנסים הראשיים

פתח מילוי דלק ללא מכסה, דלתית פתח מילוי דלק ננעלת עם נעילת הרכב

שמשה קידמית ושמשות נהג ונוסע כהות

חיישני גשם

שמשה קדמית ושמשות נהג ונוסעים אקוסטיות ליצירת שקט מירבי בתא הנוסעים

מגבים קדמיים עם השהייה

קיבולת מיכל דלק בליטר

LEDפנסי ערפל 

ידיות דלתות חיצוניות מוארות

LEDפנסים אחוריים 


