
ס" כTSI 115 ליטר 1.0מנוע

3 / 999(ק"סמ)נפח /מספר צילינדרים

115 / 5,500 - 5,000(ד"סל/ס"כ)הספק מרבי 

20.3 / 3,500 - 2,000(ד"סל/מ"קג)מומנט מרבי 

EU6AGתקן פליטת מזהמים

ביצועים

201(ש"קמ)מהירות מרבית 

9.8('שנ)ש " קמ0-100תאוצה 

(מ" ק100-ליטר ל)* צריכת דלק

6.4 / 4.2 / 5משולבת/ בינעירונית / עירונית 

 אוקטן95בנזין נטול עופרת סוג דלק

הנעה

קדמיתסוג

 הילוכים7 עם DSGאוטומטית תיבת הילוכים

מצמד
אקסיאלי עם הפעלה -מצמד כפול דו

הידראולית-אלקטרו

משקל ומימדים

1,240(ג"ק)כולל נהג - משקל עצמי 

575 - 375(ג"ק)כולל נהג - עומס מורשה 

1,765 - 1,668(ג"ק)משקל כולל 

4,362 / 1,793 / 1,471(מ"מ)גובה / רוחב / אורך 

2,649 / 134(מ"מ)מרווח גחון / בסיס גלגלים 

10.9(מטרים)קוטר סיבוב 

1,200 / 620(ג"ק)ללא בלמים / כושר גרירה עם 

429(ליטרים)נפח תא מטען 

50(ליטרים)נפח מיכל דלק 

שלדה

סרן אחורי/ סרן קדמי 
פרסון עם זרועות משולשות 'מתלי מק

קורת מתח/ ב תחתונות ומוט מייצ

בלמים הידראולים עם מעגל אלכסוני מערכת בלימה

בלמי תוף/ בלמי דיסק עם קירור פנימי אחוריים/ בלמים קדמיים 

"6J x 16חישוקים

R16 91V 205/55צמיגים



דימום המנוע / סייע תאורה המפעיל את התאורה של הרכב בעת פתיחת הרכב 

(Coming home/Leaving home)

עיגונים למושבי בטיחות לילדים

כוונון גובה במושבים הקדמיים

 לניטור מרחק מלפנים אשר בולמת את הרכב בעת Front assistמערכת אקטיבית 

כולל זיהוי הולכי רגל, זיהוי סכנת התנגשות

 המפעילה תיקוני היגוי על מנת למנוע סטייה לא Lane assistמערכת אקטיבית 

(המערכת פעילה רק בעת זיהוי סימני הדרך)מכוונת מנתיב הנסיעה 

המערכת פעילה עד ) Adaptive cruise controlמערכת בקרת שיוט אדפטיבית 

(ש" קמ210למהירות 

(אופציה לביטול כרית אוויר קדמית ימנית) כריות אוויר 7

 לסיוע בעת זינוק בעלייהHill hold controlמערכת 

 לשיחות חירוםeCallמערכת 

: הכוללתIII דור Boleroמערכת מולטימדיה מקורית מדגם 

8"מסך מגע צבעוני בעיצוב זכוכית בגודל * 

תמיכה מלאה בעברית*

Bluetoothקישורית * 

( לטעינה בלבדType Cמסוג ) מאחור USB שקעי 2- מלפנים וUSB שקעי 2* 

: לקישור מכשיר הטלפון החכם למערכת המולטימדיה הכוללתSmartlinkמערכת 

 *AndroidAuto by Goggle

*CarPlay by Apple

*MirrorLink

Sunset - חלונות אחוריים כהים

בלם יד וידית הילוכים בציפוי עור, הגה

הגה קטום

16"חישוקי סגסוגת 

תפעול

בטיחות

מולטימדיה 

וקישוריות

עיצוב


