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קדמי             תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב
אחורי               נפרד רב חיבורי, קפיצי סליל ומוט מייצב

מיתלים

קדמי                                                        דיסק מאוורר
אחורי                                                                   דיסק

בלמים

2WD הנעה קדמית

הנעה

מנוע  

הזנת דלק
הזרקת דלק ישירה ממוחשבת                                   ●   

צריכת דלק ממוצעת ל'/ 100 ק"מ                              8.6          
נפח מיכל )ל'(                                                           70

235/65/R17 צמיגים במידה
חישוקי סגסוגת קלה   

גלגל חלופי בגודל מלא 

צמיגים

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי    2
)אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי(  

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים
במושבים הקדמיים    2

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור 
במקרה של התנגשות צידית    2

ABS+EBD

ESP+TCS - מערכת בקרת יציבות ואחיזה

בטיחות

BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום 
HAC - מערכת סיוע לזינוק בעליה 

VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב 
ESS - מערכת התראה בעת בלימת חרום 

●

●

●

●

●

●

 ISOFIX נקודות עיגון

אזורי קריסה וספיגת אנרגיה 
7 משענות ראש מתכווננות

משענות ראש קדמיות אקטיביות
חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון

נעילת ביטחון לילדים בדלתות אחוריות
התראה לחגירת חגורת בטיחות במושבים הקדמיים

משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(

●

●

●

●

●

●

●

מזגן מקורי רב עוצמה
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת

פתחי אוורור לשורת המושבים השנייה
פתחי מיזוג לשורת המושבים השלישית עם שליטה

הגה כוח טלסקופי מתכוונן לגובה ולעומק
מד סיבובי מנוע

4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוטומטית
נעילה מרכזית

 MP3 רדיו דיסק
USB/AUX שקע

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
6 רמקולים

אנטנת גג
מחשב דרך

שקע אספקת מתח בשידה המרכזית
הגה וידית הילוכים בציפוי עור

שלטי נוחות מקוריים
בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה

חלונות אחוריים כהים 
כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע 

אבזור
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2,359 נפח )סמ"ק(
97X88 קדח x מהלך

1:11.3 יחס דחיסה
192/6,300 הספק )סל"ד/כ"ס(

24.7/4,250 מומנט )סל"ד/קג"מ(
● שרשרת תזמון )ללא טיפול(

מערכת ההגה
 תיבת ההגה - כוח, סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי

                                      5.45 רדיוס סיבוב )מ'( 

תיבת הילוכים
 אוטומטית טיפטרוניק - מבוקרת מחשב, 6 הילוכים 

מידות
4,685 אורך )מ"מ(  
1,885 רוחב )מ"מ( 
1,745 גובה )מ"מ(  

2,700 בסיס גלגלים )מ"מ( 
184 מרווח גחון )מ"מ(

1,840 - 1,727 משקל עצמי )ק"ג(
258 נפח תא מטען )ל'(  

1,047 נפח תא מטען שורה 2 מקופלת )ל'(
2,052 נפח תא מטען שורות 3+2 מקופלת )ל'( 

  100 משקל מותר על גגון )ק"ג( 

GDI DOHC CVVT

MDPS

חפשו אותנו ב-
לפרטים: 9920*

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EEC/80/1268 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התש"ע 2010. אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן באספקת דגמים 
שיכללו את כל או חלק מהאביזרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט. * התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

דרגת זיהום אוויר נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ

דרגה 13 8.6 משולב 6.7 בינעירוני 11.7 עירוני 2WD 'סורנטו בנזין 2.4 ל

פגושים בצבע רכב
מראות בצבע רכב

מסילות גג

ידיות לדלתות בצבע כסף

אבזור חיצוני
●

●

●

●

תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות
מגבים עם מהירות משתנה 

תאורת תא מטען
מתקן קדמי לאחיזת 2 כוסות

פתיחת תא מטען חשמלית חיצונית
פתיחת מיכל דלק חשמלית מתוך הרכב

מפשיר אדים אחורי
מראות צד חשמליות עם איתות מחוממות ומתקפלות

פנסי ערפל קדמיים
2 סככי שמש קדמיים עם מראות איפור מוארות

כיבוי אורות אוטומטי
חיישני נסיעה לאחור

חיישן תאורה
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אבזור

 LED תאורת יום אוטומטית מסוג - DRL
מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

●

●

●

27720_mifrat_sorento_urban 6.indd   2 8/26/12   6:39 PM


