
1.2 Direct Injection Turbo1.5 Diesel Turbo

1,1991,499(ק"סמ)נפח 

סולרבנזין נטול עופרתסוג דלק

34מספר בוכנות

3,750 / 5,500130 / 130(ס"כ/ ד "סל)הספק מירבי 

1,750 / 1,75030.6 / 23.4(מ"קג/ ד "סל)מומנט מירבי 

תיבת הילוכים

188192(ש"קמ)מהירות מירבית 

10.412.3(שניות)ש " קמ100- ל0-תאוצה מ

●●Stop & Startמערכת 

●AdBlue®מיכל אוריאה 

(מ"מ)אורך 

(מ"מ)פתוחות  / מראות מקופלות - רוחב 

(מ"מ)גובה 

(מ"מ)בסיס גלגלים 

(ליטרים)נפח תא מטען 

('מ)קוטר סיבוב  

(ליטרים)נפח מיכל דלק 

1,3931,455(ג"ק)כולל נהג ומיכל דלק מלא - משקל עצמי 

(ג"ק)משקל כללי מורשה 

1,300 / 1,300727 / 696(ג"ק)ללא בלמים / עם - כושר גרירה 
מידת צמיגים

16.422.2(ליטר\מ"ק)במסלול נסיעה עירוני 

20.425.0(ליטר\מ"ק)במסלול נסיעה בינעירוני 

18.923.8(ליטר\מ"ק)במסלול נסיעה משולב 

תצרוכת דלק

2,675

514

11.12
53

2,000

225/55R18

Grandland X

 הילוכים8אוטומטית 

מידות ומשקלים
4,477

2,098 / 1,906

1,609



ENJOY– רמת גימור 
בטיחות

AEB - מערכת בלימה אוטונומית

FCA - מערכת התרעת התנגשות

LKA -  מערכת אקטיבית לבקרת סטייה מנתיב

SBZA – שטח מת"התרעה על המצאות רכב ב"

DDS - מערכת התרעת ערנות הנהג

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

ESP - מערכת בקרת יציבות

 כריות אוויר עם אפשרות נטרול במושב הנוסע6

זיהוי תמרורי מהירות והמלצה להתאמה בבקרת השיוט

חיישני לחץ אוויר בצמיגים

צג התרעה לאי חגירת חגורת בטיחות

 לעיגון בטיחותי של מושב תינוק ISOFIX התקני 3

בלם חניה חשמלי

אביזרי תפעול ונהיגה
בקרת שיוט אדפטיבית ומגביל מהירות

מצלמת חנייה אחורית 

חיישני חניה קדמיים ואחוריים

Park&Go - מערכת סיוע לזיהוי מקום חניה והיגוי אוטומטי לכניסה ויציאה מחניה

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית

הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור

 בלוח המחוונים 3.5"צג דיגיטלי צבעוני 

משענת יד לנהג הכוללת תא אחסון

כוונון גובה במושב הנהג

18"חישוקי סגסוגת קלה 

מערכת שמע
IntelliLink 7-"מולטימדיה מקורית /מערכת שמע

 רמקולים מקוריים6

בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון

 מקוריתBluetoothדיבורית 

(למכשירים תומכים) Apple CarPlay™ממשק 

 להשמעת מוזיקה ולטעינת מכשירים ואביזריםUSBחיבור 

ראות ותאורה
LEDפנסים ראשיים הלוגן בשילוב תאורת יום 

פנסי ערפל קדמיים

חיישן תאורה להדלקת פנסים אוטומטית

שליטה אוטומטית באורות גבוהים

מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוור

מתקפלות חשמלית הכוללות תאורה לאיזור הכניסה לרכב, מראות בצבע ברכב

שמשה קדמית אקוסטית

חלונות כהים מאחור



INNOVATION– רמת גימור 
פתיחה והתנעה ללא מפתח–  (KEYLESS)מפתח חכם 

דלת תא מטען חשמלית עם אפשרות פתיחה באמצעות תנועת הרגל

בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים

IntelliLink 8-"מולטימדיה מקורית /מערכת שמע

גג זכוכית פנורמי עם וילון חשמלי

(במכשירים תומכים)טעינה אלחוטית לטלפון הנייד 

ריפודי מושבים מבד משולב ויניל

 ארגונומי הכולל כיוון חשמלי לבסיס המושב ותמיכת הגבAGRמושב נהג 

אפשרות להארכת בסיס מושב הנהג לתמיכה בברכיים

כוונון גובה במושב הנוסע

משענת יד נשלפת בספסל האחורי עם אפשרות פתיחה להובלת חפצים ארוכים

כיסי אחסון מסמכים בגב המושבים הקדמיים

תא אחסון מתחת לרצפת תא המטען 

תאורת אווירה בדלתות הקדמיות ובקונסולה המרכזית

 לטעינת אביזרים בספסל האחוריUSBשקע 

בספסל האחורי ובתא המטען - 12V שקעי 2

תאורה בתא המטען

 בדלתות הקדמיותOPELספי כניסה ממותגי 

ספי פגושים כסופים

מראות ותאורה בסוככי השמש

פסי קישוט כסופים מעל חלונות הצד

(בתוספת תשלום)גוונית גג ומראות צד בצבע שחור -צביעה דו

רמת
בטיחות
גבוהה

876543210
רמת

בטיחות
נמוכה 7

מערכת בלימה אוטומטיתzניטור מרחק מלפניםzכריות אויר6
zחיישני חגורות בטיחות מאחור±מצלמות רוורסzזיהוי הולכי רגל
zבקרת סטייה מנתיבzזיהוי שטח מתzמערכת זיהוי לתמרורי תנועה
zמערכת סטייה מנתיב אקטיביתzזיהוי דו גלגלי±בקרת שיוט אדפטיבית

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

דרגת זיהוםבין עירוניעירוניתיאור הדגם
Grandland - X 1.2 AT86.14.914
Grandland - X 1.5 AT84.546

WLTP-ו NEDC לפי



( ראשונה שנה ) אגרה כולל כ"סה רישוי אגרת
 מחירון מחיר
מ"מע כולל שיווקי דגם תיאור

 ₪154,117  ₪2,127  ₪151,990 GRANDLAND X Enjoy 1.2 130hp
 ₪157,117  ₪2,127  ₪154,990 GRANDLAND X Enjoy 1.5D 130hp 
 ₪167,402  ₪2,412  ₪164,990 GRANDLAND X Innovation 1.2 130hp
 ₪170,402  ₪2,412  ₪167,990 GRANDLAND X Innovation 1.5D 130hp 

גוונית בתוספת תשלום-צבע מטאלי וצביעה דו*

OPEL Grandland


