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מושבים
++5 מקומות ישיבה

+-מושבים קדמיים מחוממים

++כוונון תמיכת גב תחתון מושב נהג חשמלי

++כוונון גובה מושב נהג חשמלי

-+מושב נהג מתכוונן ידנית

+-מושב נהג מתכוונן חשמלית

++מושב אחורי נע קדימה/אחורה על גבי מסילה
אבזור חיצוני

אופציה-חלון גג

++חלונות כהים בדלתות האחוריות ותא המטען

+-פנסי ערפל קדמיים

++פגושים בצבע הרכב

++ידיות דלת בצבע הרכב

-+מראות צד מתכווננות חשמלית בצבע שחור

מראות צד מוחממות מתכווננות חשמלית 
+-בצבע הרכב

+-קשתות העמסה על גג הרכב

++גריל מוקף פס כרום
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++תא מפות בגב מושב נהג ונוסע

++תא כפפות

++תאורת קריאה קדמית

++מראה מרכזית כיוון ידני מצב יום/לילה
++מצלמת רוורס- תצוגה במראה המרכזית

+-התנעת הרכב משלט רחוק
++הגה מתכוונן לגובה
++הגה מתכוונן לעומק

++חלונות חשמל עם הורדה מהירה לכל החלונות
++מגיני שמש קדמיים עם מראות ותאורה

-+תאורת יום
LED תאורת יום מסוג-+

++פנסי חזית בהפעלה אוטומטית
++תאורת קריאה קדמית

+-תאורת קריאה ליושבים מאחור

++תאורה בתא המטען

מערכת שמע

AUX ושקע USB חיבור++

++מערכת שברולט MyLink עם מסך מגע צבעוני 7׳׳

Bluetooth קישוריות++

++6 רמקולים

12V 4 יציאות מתח++

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

מפרט טכני ואבזור אקווינוקס
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בטיחות וביטחון
++זוג כריות אוויר קדמיות
++זוג כריות אוויר צידיות

++זוג כריות אוויר וילון
++חיישן משקל לנוסע קדמי

++עיגוני LATCH למושבי בטיחות לילדים
++ABS- מערכת למניעת נעילת גלגלים

++EBD- מערכת חלוקת עומס בלימה
++ESP- מערכת בקרת יציבות
++ETC- מערכת בקרת אחיזה

++מערכת סיוע זינוק בעליה
מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים - תצוגה 

++במחשב הדרך

נעילת דלתות מרכזית ניתנת לתכנות ממחשב 
++הדרך

++נעילת בטיחות ילדים
++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה

איבזור פנימי
-+מזגן אוויר

+-בקרת אקלים

++מערכת בקרת שיוט
מחשב דרך הכולל: טמפ’ חיצונית, צריכת דלק 

ממוצעת, צריכת דלק בזמן אמת ולחץ אוויר 
בצמיגים

++

++קונסולה מרכזית עם מחזיקי כוסות
מחזיקי כוסות משולבים במשענת מרכזית 

++מתקפלת במושב האחורי

++מראות איפור מוארות בסוככי השמש

++ידיות אחיזה קדמיות ואחוריות

LSLTרמות גימור
FWDFWDAWDהינע

מנוע ותיבת הילוכים
2,384נפח מנוע )סמ"ק(

182/6,700הספק מנוע )כ"ס/בסל"ד(

23.6/4,900מומנט )קג"מ/בסל"ד(
11.2:1יחס דחיסה

6 הילוכים, טיפטרוניקתיבת הילוכים והעברה
יחסי העברה

4.58הילוך 1
2.96הילוך 2
1.91הילוך 3
1.44הילוך 4
1.00הילוך 5
0.74הילוך 6

2.94הילוך אחורי
3.233.53יחס העברה סופי

מערכת בלימה
דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים

דיסק מאווררסוג בלמים אחוריים
321קוטר בלמים קדמיים )מ"מ(

303קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(
ABS מערכת+

225/65R17מידת צמיגים
מוקטןצמיג חליפי

+חישוק "17 אלומיניום
מידות ומשקלים
מידות חיצוניות:

2,857בסיס גלגלים )מ”מ(
4,771אורך )מ”מ(
1,6841,760גובה )מ”מ(
1,842רוחב )מ”מ(

1,598מרחק סרנים קידמי )מ”מ(
1,578מרחק סרנים אחורי )מ”מ(
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מידות פנימיות:
1,039מרווח ראש קידמי )מ”מ(
996מרווח ראש אחורי )מ”מ(

1,417מרווח כתפיים קדמי )מ”מ(
1,405מרווח כתפיים אחורי )מ”מ(
1,387מרווח מותנים קידמי )מ”מ(
1,298מרווח מותנים אחורי )מ”מ(

1,046מרווח רגליים קדמי )מ”מ(
1,013מרווח רגליים אחורי )מ”מ(

12.2קוטר סיבוב בין מדרכות )מ’(
175מרווח גחון )מ”מ(

14.8זוית גישה )מעלות(
23.2זוית נטישה )מעלות(

משקלים וקיבולת:
2,2502,300משקל כולל )ק”ג(

1,7351,7811,855משקל עצמי משוער )ק”ג(
515445יכולת העמסה )ק”ג(

680יכולת גרירה עם בלמים )ק”ג(
454יכולת גרירה ללא בלמים )ק”ג(

892נפח תא מטען )ל’(

נפח תא מטען
1,804)קיפול מושבים אחוריים( )ל’(

תצרוכת דלק:
בנזיןסוג דלק נדרש

71נפח מיכל דלק )ל’(
צריכה משוערת* )ק”מ לליטר(:

9.38.1נסיעה עירונית

13.612.3נסיעה בינעירונית

11.610.3נסיעה משולבת

* נמדדה בתנאי מעבדה.  יש להתייחס לנתונים שנמדדו באופן דומה.

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

LS/LT FWD זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מרבי7.312בין-עירוני10.7עירוני2.4 ל׳

LT AWD 8.114בין-עירוני12.3עירוני2.4 ל׳

* בתוספת תשלום

)GBA( שחור

)GAZ( לבן פסגה

)GB8( שחור פסיפס מטאלי
 

)G1M( כחול קטיפה מטאלי

)GB7( כחול מטאלי

*)G1W( לבן פנינה*)G1E( אדום קריסטל מטאלי

)GXG( אפור כהה מטאלי

)GAN( כסף מטאלי

צבעים חיצוניים לרכב

LS חישוק 17׳׳LT חישוק 17׳׳

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: FMVSS** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009


