
M
Price Intense Executive panoramicInstylePremium Instyle 4X4
4WDהנעה 

מספר מושבים
סוג
נפח

כ"ס / סל"ד
ממונט / סל"ד

מערכת stop and go אוטומטית 
מהירות מקסימלית
10.8תאוצה 0-100 קמ"ש
רדיוס סיבוב מינימלי

9.4צריכת דלק ליטר / 100 ק"מ
תיבת הילוכים

טווח
הילוך ראשון 
הילוך שני

הילוך שלישי 
הילוך רביעי
הילוך חמישי
הילוך שישי
הילוך שביעי

הילוך שמיני 
הילוך אחורי

יחס העברה סופי
מערכת היגוי 

מתלה קדמי 
מתלה אחורי 

קדמי
אחורי

קדמיים + אחוריים חישוקים
קדמיים + אחוריים צמיגים

4.0T-16 Steelחישוק
T155/90D16צמיג

60קיבולת מכל דלק
4,545אורך כללי
1,805רוחב כללי
1,690גובה כללי

2,670בסיס גלגלים 
1,540מפסק גלגלים
215מרווח קרקע
18.9זווית גישה

27.5זווית נטישה 
1,5051,585משקל עצמי 

משקל כולל מורשה
נפח תא מטען 

נפח תא מטען - שורה שנייה מקופלת
כושר גרירה מרבי עם בלמים 

++++++7 כריות אוויר 
++++++זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

++++++אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע באמצעות מפתח
++++++זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע 

++++++זוג כריות אוויר ווילון לאורך הרכב 
++++++כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג 

TCL + ASC++++++
ABS++++++
EBD++++++
HAS++++++
BAS++++++

TPMS++++++
ISOFIX עוגני++++++

++++++סוגר בטיחות לילדים בדלתות האחוריות
++++++בקרת זינוק בעלייה 

Emergency Stop Signal sys (ESS)++++++
FCM++++++

LDW++++++
AHB++++++
ACC-+++++
BSW-+++++

Rear cross traffic alert -+++++
+++++-שבכה קדמית )גריל( בשילוב כרום

-----+פגוש קדמי בצבע הרכב בשילוב שחור מט
-+----פגוש קדמי בצבע הרכב בשילוב שחור מבריק
++++++שמשה קדמית בעלת בידוד רעשים משופר

++++++מראות צד בצבע הרכב
++++++ידיות דלתות חיצוניות בצבע הרכב

++++++פס קישוט כרום לאורך מסגרת החלונות
++++++פס קישוט מגן לדלתות הצד
+++++-כנפונים רחבים בצבע הרכב

Privacy glass  חלונות כהים בחלק האחורי++++++
++++++מסיט רוח )ספויילר( אחורי בצבע הרכב

+++++-פס קישוט בצבע שחור מבריק בדלת תא המטען
++++++מסילות גגון שחורות

++++++אנטנט רדיו "כריש"
++++--גג שמש פנורמי הנפתח בחלקו הקדמי עם סוככים פנימיים חשמליים
++++++מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהיה כולל מתזים

++++++מגב אחורי הכולל מתז עם השהיה
++++++הגה וידית הילוכים בציפוי עור

++++++בקרת שיוט
+++++-מנופי העברת הילוכים הנשלטים מגלגל ההגה
++++++קונסולה מרכזית בגימור שחור מבריק וכסוף

-+----דיפוני דלתות דמוי עור שחור
+++++-ידיות דלתות פנימיות בציפוי כרום
-----+בלם יד עם מתג שחרור מצופה כרום

Auto Hold בלם יד חשמלי בעל תכונת-+++++
תצוגת לוח שעונים LCD הכוללת מידע אודות מחשב דרך, התרעה לטיפול, טמפרטורה 

חיצונית, צריכת דלק ממוצעת, מצב מיכל דלק ועוד
++++++כיסוי גלילה לתא המטען
++++++מדרך רגל שמאל לנהג

תאורה חיצונית
-----+נורות הלוגן עם כוונון גובה האלומות

+++++-תאורה ראשית מסוג LED )אור נמוך וגבוה( עם כוונון אוטומטי ומערכת שטיפה
LED מסוג DRL תאורת יום++++++

++++++מראות צד חשמליות, משולבות איתות ומחוממות
מראות צד מתקפלות ונפתחות חשמלית בפתיחה ונעילת הרכב או באמצעות

כפתור בדלת הנהג
-+++++

++++++פנס בלימה מסוג LED במרכז השמשה האחורית
LED פנסי ערפל קדמיים מסוג++++++

++++++פנס ערפל אחורי
++++++תאורת ליווי בעת כניסה ויציאה מהרכב

++++++חיישן תאורה אוטומטי
תאורה פנימית

++++++תאורת פנים קדמית עם תאורת מפות
++++++תאורה אחורית

++++++תאורת LED בתא האכסון לפלאפון
++++++תאורה בתא המטען

תאורת LED בחלקן הפנימי של הדלתות הקדמיות - ידיות פתיחה, ידיות אחיזה
ותאי אחסון

-+++++

++++++נעילה מרכזית
++++++זוג מפתחות עם שלט מובנה

+++++-KOS - מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח הכוללת זוג מפתחות חכמים
++++++אימובילייזר מקורי

++++++4 חלונות בהפעלה חשמלית
++++++הגה מתכוונן לגובה ולעומק

כולל תאורהכולל תאורהכולל תאורהכולל תאורהכולל תאורה+סוככי שמש קדמיים הכוללים מראות ומחזיקי כרטיסים
++++++תא כפפות

++++++משענת יד מרכזית הכוללת תא אחסון
+++++-משענת יד מרכזית הכוללת תא אחסון ומחזיק למשקפיים

++++++קונסולה מרכזית עם מחזיקי ספלים
++++++שקעי 12V בקונסולה המרכזית ובחלקה האחורי של משענת היד

נוסע בלבד+נוסע בלבדנוסע בלבדנוסע בלבדנוסע בלבדכיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים
++++++מחזיקי בקבוקים בדופן הדלתות

+++++-משענת יד מתקפלת בשורה שניה עם מחזיקי ספלים
++++++תאי אחסון בדלתות

++++++4 נקודות עיגון ברצפת תא המטען
Head Up Display  תצוגה עילית צבעונית----+-

++++++חיישני חניה אחוריים
++++++מצלמת נסיעה לאחור

+++++-בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים
+++++-מראה אחורית מתכהה אוטומטית

++++++חיישן גשם אוטומטי
 Androaid Auto -ו Apple CarPlay הכוללת Connected Car מערכת מולטימדיה++++++

466666מספר רמקולים
++++++דיבורית Bluetooth עם תפעול מגלגל ההגה

USB שקע++++++
כיסוי מושבים

-----+מושבי בד שחורים
---++-מושבי בד מהודרים בצבע שחור / אפור

+-+---מושבי עור סינטטי בצבע שחור 
-+----מושבי עור בצבע שחור / אפור

שורה ראשונה
++++++כוונון גובה למושב נהג

++++++כוונון משענות ראש קדמיות
++++++חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן המופעל בעת תאונה

נהג בלבד+נהג בלבד---כוונון חשמלי למושבים
+++---חימום למושבים הקדמיים

שורה שניה
++++++כוונון זוית משענת הגב

++++++אפשרות לקיפול מושבים למצב שטוח
++++++חלוקת קיפול מושבים ביחס 60:40

++++++כוונון משענות ראש
++++++חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון

חוץ

מידות ומשקלים 
18.2
27.1

1,520
2,100

371-512
672-1149

680

T155/80D17
4.0T-17 Steel

גלגל חלופי

בטיחות

מערכות בטיחות מתקדמות

זהה
מתלים

1.046

18"
P225/55R18

2.631 - 0.378
2.631
1.765
1.313

בלמים
זהה
זהה

0.843
0.664
0.518
0.404
1.96

6.386

העברת כוח

EPS - הגה כוח עם תגבור חשמלי

זהה

1,805
1,685
2,670
1,545
204

2WD

63
4,545

מנוע 

ביצועים 
10.5

9.0

5
DOHC MIVEC טורבו בנזין עם מצנן ביניים - 16 שסתומים

1499
152/5500

25.4/2000-3500

אוטומטית רציפה CVT, 8 מהירויות, מצב ספורט

V
190

5.3 מטר

פנים

תאורה ונראות

נוחות

תקשורת ושמע 

מושבים

צבעונית


