
CT5 קאדילק
C5T20PC5T20Sקוד דגם

PREMIUM LUXURY SPORTרמת גימור
מנוע וביצועים

2.0 טורבו נפח מנוע (ל')
+הזרקה ישירה

237/5,000הספק מנוע (כ"ס/בסל"ד)
35.7/1,500-4,000מומנט (קג"מ/בסל"ד)

+מערכת START/STOP (כיבוי מנוע בעצירה) עם אפשרות ניטרול
6.6 שניותתאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש

מערכת הנעה
+הנעה אחורית

+תיבת הילוכים אוטומטית 10 הילוכים טיפטרוניק עם שליטה על ידי ידית אלקטרונית
מערכת היגוי

הגה כח עם תגבור חשמליסוג 
+גלגל הגה טלסקופי חשמלי(כיוונון לעומק ולגובה)

5.95רדיוס סיבוב (מטר)
מערכת בלמים

דיסק מאווררסוג בלמים קדמי ואחורי
+ABS-מערכת למניעת נעילת גלגלים

+-דוושות ספורט מצופות כרום
מתלים  

+מתלים קדמיים מקפרסון
+מתלים אחוריים רב חיבורי, עצמאי עם קפיצי סליל

צמיגים וחישוקים
245/45R18 ( RUN-FLAT)צמיג אל-תקר+-
245/40R19 ( RUN-FLAT)צמיג אל-תקר-+

++חישוקי "18 אלומיניום 
+-חישוקי "19 אלומיניום 

מידות ומשקולות
מידות חיצוניות:

2,946בסיס גלגלים (מ"מ)
4,923אורך (מ"מ)

1,882רוחב (מ"מ) ללא מראות
2,037רוחב (מ"מ) עם מראות

1,453גובה (מ"מ)
1,595מרחק סרנים קדמי (מ"מ)

1,623מרחק סרנים אחורי (מ"מ)
מידות פנימיות:

991מרווח ראש קדמי (מ"מ)
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930מרווח ראש אחורי (מ"מ)
1,440מרווח כתפיים קדמי(מ"מ)

1,415מרווח כתפיים אחורי(מ"מ)
1,364מרווח מותניים קידמי (מ"מ)
1,364מרווח מותניים אחורי (מ"מ)

1,077מרווח רגליים קידמי (מ"מ)
963מרווח רגליים אחורי (מ"מ)

משקלים וקיבולות:
1,6621,672משקל עצמי משוער (ק"ג)  

337נפח תא מטען (ל')
בטיחות וביטחון

+8 כריות אוויר: קדמיות,צידיות וברך לנהג ולנוסע; כריות וילון קדמי ואחורי 
+מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית כולל אינדיקציה על המרחק בזמן מהרכב מלפנים 

+מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך
+מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל בנסיעה לאחור כולל בלימת חירום בעת הצורך

+בלימת חירום אוטונומית במהירות נמוכה(מעל 8 קמ"ש) גם בנסיעה לאחור
+בלימת חירום אוטונומית - טווח מהירות "מלא" (מ-4 קמ"ש, גילוי ממרחק 60 מטר)

+מערכת התראה על סטייה מנתיב 
+מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

(STOP&GO) מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית+
GPS זיהוי תמרורים מבוסס+

+שליטה אוטומטית על אורות גבוהים למניעת סנוור הרכב המגיע ממול
+התראה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור 

+התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי ברכב  
(REAR SEAT REMINDER) התראה על הימצאות ילד/ה במושב האחורי+

מצלמת מראה HD  כולל שוטף מצלמה- בלחיצת כפתור המראה הופכת לצג המקרין את 
הסביבה האחורית באיכות גבוהה ומגדילה ב 300% את הנראות מאחורי הרכב, כולל כוונון 

ה-ZOOM וזווית הצילום
+

+מצלמת חניה היקפית HD 360 , עם מבט מעוף ציפור כולל אפשרות לבחור זוויות צפייה
+התראות בטיחות ניתנות לבחירה ע"י רטט במושב צד ימין/שמאל או שניהם או ע"י צליל 

Teen Driver - דיווח מאפייני נהיגה+
סייעני חנייה קדמיים ואחוריים עם אפשרות לחנייה אוטומטית כולל בלימה אוטומטית תוך 

+שימוש בידית הילוכים בלבד בזמן החניה

+בלם יד חשמלי
LATCH עיגונים להתקנת מושבי בטיחות לילדים מאחור מסוג+

+EBD-מערכת חלוקת עומס בלימה
+מערכת בקרת יציבות

+מערכת עזר לזינוק בעלייה
+אימובילייזר מקורי

אבזור פנימי
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+מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אזורית לנהג ולנוסע (2 אזורים)
+פתח יציאת מיזוג אחורית

+חיישן לחות
Air ionizer פילטר אוויר לסינון חלקיקי אבק+

+גלגל הגה מצופה עור
+גלגל הגה מחומם באופן אוטומטי

+ידית הילוכים מצופה עור
+שליטה על מערכת השמע, בקרת השיוט מרכז המידע והטלפון מגלגל ההגה

-+העברת הילוכים מגלגל ההגה (מצב ידני M) ע"י מנופים הממוקמים מאחורי ההגה
+-העברת הילוכים מגלגל ההגה (מצב ידני M) ע"י מנופים מניקל הממוקמים מאחורי ההגה

+מערכת התנעה מרחוק
+שלט חכם לזיהוי נהג ופתיחה/נעילה

+כפתור התנעה
+נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים

+חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לנהג ולנוסע וליושבים מאחור
+אפשרות לפתיחת כל ארבעת החלונות בלחיצה על השלט בפתיחת הרכב על מנת לאוורר את הרכב

+חלון גג פנורמי חשמלי כולל פתיחה מהירה וצלון חשמלי
+תא כפפות עם נעילה ותאורה

+מפשיר אדים אחורי אלקטרוני 
+שטיחים יוקרתיים  קדמיים ואחוריים

+סוככי שמש לנהג והנוסע כולל מראה ותאורה
+תאורת כניסה בדלתות ובלוח המחוונים

+משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד(למכשירים תואמים)
+יכולת השבתת תאורה, מערכת שמע, חלונות חשמליים ובקרות אחרות עד 10 דקות מהדממת 

מידע ובידור

מערכתCUE (Cadillac User Experience) הכוללת: מסך HD בגודל "10 בעל תצוגה צבעונית, 
חיבור Bluetooth לשמע ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית גולל אפשרות לחיבור 2 טלפונים 

במקביל

+

+ מערכת ניווט יצרן מקורי באנגלית
Apple carplay/Android Auto ** -תמיכה ב+

לרשום למטה הערה: ** הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה

15 רמקולים יוקרתיים מבית Bose עם מגבר לקבלת צליל היקפי כולל מערכת לביטול 
+רעשים(ניטרול תדרים נמוכים המגיעים מהמנוע והגיר)

בקרים רוטורים הממוקמים בקונסולה בין המושבים הקדמיים ומאפשרים שליטה וניווט בין 
+הפונקציות השונות (עוצמת שמע,סריקת תחנות, שליטה על הטלפון,מעבר בין מסכי התפריט)

+2 יציאות USB אחת רגילה A ואחת מיני C+ שקע מתח 12V  בקונסולה המרכזית 
12V בקונסולה האחורית להטענה בלבד ליושבים מאחור + שקע מתח C מיני  USB  יציאת+

+תצוגה עילית (Head-up Display) צבעונית המוקרנת על השמשה הקדמית
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מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם התרעה קולית ומוצג על גבי מסך צבעוני בגודל 
+"12 במרכז לוח השעונים

מושבים
+ריפודי עור

-+מושב נהג ונוסע קדמיים מתכוונים חשמלית 14 מצבים 
+-מושב נהג ונוסע קדמיים מתכוונים חשמלית 18 מצבים 

+אופציונלימושב נהג ונוסע קדמי עם אופציה למסג' באזור המותניים למניעת עייפות בנסיעות ארוכות
+אופציונלימושב נהג ונוסע קדמי עם כוונון חשמלי באזור המותניים
+אופציונלימושב נהג ונוסע קדמי כולל הארכה ידנית לבסיס המושב

+משענות ראש לנהג ולנוסע מתכווננות
+מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים באופן אוטומטי

+מושב אחורי מחולק עם אפשרות לקיפול
"Easy Exit"  כיוון מושב נהג + מראות צד + הגה(עומק וגובה) עם 2 זכרונות לנהג וכפתור+

אבזור חיצוני
LED תאורת יום+

+פנסי חזית LED כולל עקיבת התאורה בפניות
LED פנסי איתות+

+כוונון גובה פנסים אוטומטי
+מראות צידיות חשמליות, מחוממות בצבע הרכב, מתקפלות חשמלית עם עמעום אוטומטי 

-+ידיות דלתות בצבע הרכב בשילוב עם פסי כרום ותאורה לזיהוי בחושך
+-ידיות דלתות בצבע הרכב ותאורה לזיהוי בחושך

+שמשה אחורית ושמשות נוסעים מאחור כהות במיוחד
+שמשה קדמית ושמשות נהג ונוסע אקוסטיות ליצירת שקט מירבי בתא הנוסעים

-+גריל קדמי בצבע שחור מטאלי מבריק עם נגיעות ניקל ופס ניקל סביב
+-גריל קדמי בעיצוב שונה בצבע שחור מבריק עם פס ניקל סביב

-+פסי קישוט סביב החלונות צד בצבע ניקל מוברש
+-פסי קישוט סביב החלונות צד בצבע שחור מבריק

-+פנסים אחוריים אדומים
+-פנסים אחוריים שקופים בחלקם

+מגבים קדמיים עם השהייה
+-ספוילר אחורי בצבע הרכב

+חיישני גשם
+אנטנת כריש בגג הרכב

+מערכת פליטה ממתכת אל-חלד בעלת 2 יציאות מצופות כרום
+דלתית פתח מילוי דלק ננעלת עם נעילת הרכב, פתח מילוי דלק ללא מכסה 

אחסון ותא מטען

+דלת תא מטען עם פתיחה חשמלית כולל אפשרות לפתיחה עם הרגל (חיישן ממוקם מתחת 
+תא מטען מרופד ומואר

צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן (ליטר ל-100 ק"מ) *
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10.2נסיעה עירונית - משוער
7.1נסיעה בינעירונית - משוער

66נפח מיכל דלק (בליטר)
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