
יבואן מקביל

 Tarraco Plug in סיאט



סיאט טראקו - SUV משפחתי עם עוצמה היברידית ואופי לוהט

סיאט טראקו הוא רכב הפנאי למשפחה, בזכות חבילת אבזור עשירה במיוחד ויחידת הנעה היברידית - נטענת המפיקה 245 כ״ס.
טראקו הוא ה-SUV המשפחתי לנהג שלא מוכן להתפשר על ביצועים וסטייל לצד שימושיות וחסכון בדלק. לטראקו גריל קדמי מודגש 

ועם זהות ברורה בזכות תאורת יום LED שאי אפשר לפספס. צללית ארוכה ואלגנטית המשדרת את האופי והיכולת הייחודיים של רכב
הפנאי המתקדם הזה.

סיאט טראקו מצויד ביחידת הנעה היברידית - נטענת שיכולה לקבל את הכוח גם משקע טעינה ביתי. שילוב של מנוע טורבו-בנזין בנפח 
1.4 ל׳ יחד עם מנוע חשמלי, מפיק 245 כ״ס ו-40 קג״מ עוצמתיים אשר מבטיחים שתמיד יהיה לכם עוד כוח בכל מצב שתצטרכו. טווח 
חשמלי של עד 49 קילומטרים וטווח אדיר של 730 קילומטרים בים תדלוקים. טעינה משקע ביתי )3.6 קו״ט( תארך כשלוש שעות ו- 40 

דקות ותוכלו לנטר את ההתקדמות עם אפליקציה מובנית בנייד.

רשימת אבזור הנוחות והבטיחות עשירה במיוחד וכוללת גם מאפייני בטיחות מתקדמים כגון תיקון סטיה מנתיב, בלימת חירום אוטונומית, 
בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילת פקקים, ניטור עייפות נהג ועוד.

חבילת אבזור עשירה במיוחד כמו מושב נהג חשמלי עם זיכרונות, תאורת LED מקורית, מולטימדיה מתקדמת עם מסך מגע צבעוני 
וממשק FULL LINK המצוין של סיאט. אפילו תאורת אווירה, חישוקי 19 אינץ׳ מעוצבים וגג שמש פנוראמי נפתח.

סיאט טראקו ה-SUV המשפחתי המושלם עם שימושיות רבה ועוצמה היברידית חסכונית.
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מפרט טכני ואיבזור
מנוע והעברת כח

היברידי-נטעןתצורה
1,395נפח )סמ״ק(

בנזין/חשמלי/משולב )כ״ס( 245/117/150 הספק 
40/33/25 מומנט  בנזין/חשמלי/משולב )קג״מ(

13קיבולת סוללת הנעה )קוט״ש(
אוטומטית כפולת מצמדים, 6 היל׳תיבת הילוכים

קדמיתהנעה

ביצועים
7.5 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

205 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי
רב-חיבורי, קפיצי סלילמתלה אחורי

דיסקיםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

איבזור
עשיר

ט.ל.ח  ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

Seat Tarracoדרגה 1.91משולב

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

בטיחות
ESC, ABS, EBD•

•בלמי דיסק אחוריים
כרית אוויר נהג, כרית אוויר נוסע, כריות וילון צידיות. כריות אוויר 

•לברכיים

•ניתוק כרית אוויר נוסע
•בקרת שיוט אדפטיבית עם זחילת פקקים והגבלת מהירות

•מערך מצלמות קדמית, אחורית וצידיות
•מושבים קדמיים עם משענות למניעת צליפת שוט

•ניטור עייפות נהג
•חגורות בטיחות תלת נקודתיות עם כיוון גובה וקדם מותחן

•בלימת חירום אוטונומית עם זיהוי הולכי רגל ורוכבי דו"ג
•חיישן לאי חגירת חגורות בטיחות

•מערכת ניטור לחץ ניפוח בצמיגים
•התקן למושב ילדים

סייען זינוק בעליה        
STD

תיבת הילוכים 
אוטומטית

•הגנה מורחבת להולכי רגל

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

מידות, משקלים ונפחים
4,735אורך )מ״מ(
1,840רוחב )מ״מ(

1,658גובה ללא מסילות גג )מ״מ(
2,790בסיס גלגלים )מ״מ(

190מרווח גחון )מ״מ(
700 נפח תא מטען )ל׳( 
45נפח מיכל דלק )ל׳(

2,390 / 1,868משקל עצמי/כולל )ק"ג(
1,800 / 750משקל נגרר מרבי עם/ללא בלמים )ק"ג(

255/45R19צמיגים

איבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 19 אינץ׳

•מאותתי LED במראות צד
•חבילת כרום

DRL - LED תאורת יום•
•פנסי ערפל קדמיים עם סיוע בפניות

•פנסי ערפל אחוריים
•תאורת LED אחורית

•מסילות גג שחורות
•ספויילר גג מקורי

•פגושים בעיצוב ספורטיבי

איבזור פנים ונוחות
•כיוון גובה ועומק לגלגל הגה

•גלגל הגה רב-תפקודי עם משוטים להעברת הילוכים
•מושבים קדמיים ספורטיביים

•מושב נהג עם כיוון חשמלי עם זיכרון
•מושב נוסע קדמי עם כיוון גובה ידני

•5 משענות ראש עם כיוון גובה
•מושב אחורי מפוצל ומתקפל

•כיסוי תא מטען מתקפל
•2 נורות קריאה )לנהג ולנוסע קדמי(

•2 נורות קריאה )למושב אחורי(
•תאורת LED תא מטען

•מגן סף דלת מואר
•כיוון גובה אלומת פנסים

•חיישן גשם/אורות
•הפעלת תאורה אוטומטית בזמן כניסה/יציאה מהרכב

•מערכת "עצור וסע"
•מפתח חכם

•4 חלונות חשמליים עם פתיחה בלחיצה אחת
•מראות חיצוניות חשמליות מחוממות

•שמשות פרטיות כהות עם בידוד חום מאחור
•פיקוד קולי

•מנוף הילוכים מצופה עור
•ריפודי בד מהודר

• 4 מצלמות היקפיות
•גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור

•פקדי שמע ובקרת שיוט על גלגל ההגה
•פתחי מיזוג למושב אחורי עם בקרת טמפ׳

•בורר מצבי נהיגה
•מראת פנים מתכהה אוטומטית

•פתיחת נעילה דלת תא מטען בלחיצת כפתור

•לוח מחוונים דיגיטלי

•מולטימדיה מקורית עם מסך מגע, קישוריות full Link ו- 8 רמקולים



*3889  
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


