
פרארי GTB 296 - החל מ- 2,380,000 ₪

4 כריות אויר
 בקרת סטיה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 בקרת שיוט אדפטיבית 
 זיהוי הולכי רגל

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אור

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
296GTB0טרם נקבע

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ*דגם
 296GTBקבוצה 6.47נתון צריכת דלק משולב8.8בינערוני14.4ערוני

מפרט טכני:
V6 - 120° - Twin Turbo – Dry Sump :מנוע

נפח מנוע: 2,992 סמ"ק
הספק מרבי: 663 כ"ס / 8,000 סל"ד
מומנט מרבי: 74 קג"מ / 6,250 סל"ד

הספק ספציפי לליטר: 221 כ"ס / ליטר

: MGU-K הספק מנוע חשמלי 
בנסיעה חשמלית

הספק משולב מרבי: 830 כ"ס
תאוצה 100-0 קמ"ש: 2.9 שניות
תאוצה 200-0 קמ"ש: 7.3 שניות

מרחק בלימה 0-200 קמ"ש: 107 מטרים
מהירות מרבית: מעל 330 קמ"ש

זמן הקפה במסלול פיוראנו: 81 שניות

F1 Dual Clutch 8 Gears :תיבת הילוכים

אבזור ייחודי כסטנדרט:
מערכת ניהול eSCC (Side Slip Control) המאגדת בתוכה 

מערכות נהיגה מתקדמות:
eTC – בקרת אחיזה אלקטרונית  -

eDiff – דיפרנציאל אלקטרוני מוגבל החלקה  -
SCM – מתלים מגנטיים  -

FDE2.0 – Ferrari Dynamic Enhancer  -
EPS – תגבור הגה חשמלי עם הערכות אחיזה  -

ABS Evo w/ 6w-CDS – מערכת ABS איבו חדשה   -
עם חיישן שלדה 6 כיוונים

Performance ABS\EBD – מערכות בלימה   -
ספורטיביות עם אגירת אנרגיה

CCM בלמים קרבון – קרמיים
בורר מצבים מנטינו (Race Manettino( עם 5 מצבי נהיגה 

לשליטה על הדינמיות ברכב
בורר מצבים מנטינו דיגיטלי (eManettino( לשליטה על 

מצבי הנהיגה ההיברידיים ברכב
תאורת LED קדמית ואחורית

חישוקי סגסוגת 20"
מערכת Keyless לכניסה והתנעה ללא מפתח באמצעות 

משטח מגע על ההגה
בקרת אקלים דו-איזורית
לוח מחוונים דיגיטלי 16"

מסך תצוגה לנוסע 8"
4 כריות אוויר (2 קדמיות, 2 צדיות(

ערכה לתיקון תקר בגלגל

מידות ומשקלים:
אורך כללי: 4,565 מ"מ
רוחב כללי: 1,958 מ"מ
גובה כללי: 1,187 מ"מ

בסיס גלגלים: 2,600 מ"מ
משקל נקי: 1,470 ק"ג

חלוקת משקל: 40.5% קדימה – 59.5% אחורה
קיבולת סוללה: 7.45 קוט"ש
טווח נסיעה חשמלי: 25 ק"מ

ZR20 305/35 – אחורי ZR20 245/35  - צמיגים: קדמי
נפח מיכל דלק: 65 ליטר

נפח תא מטען כולל - 334 ליטרים

אבזור ייחודי בתוספת תשלום:
Rosso Imola – צבע השקה מיוחד לדגם – אדום אימולה

חבילת מסלול אזטו פיוראנו – הפחתת משקל, מתלים 
ייחודיים ופגוש קדמי עם שינויים אווירודינמיים

חישוקים מסיבי פחמן
LED הגה חכם עשוי סיבי פחמן עם תצוגת

ברגים לגלגלים מטיטניום
חלקי מרכב חיצוניים מסיבי פחמן

שטיחים מיוחדים מעור ואלקנטרה
מושבי מרוץ מסיבי פחמן

LED הגה מסיבי פחמן עם נורות
חבילת מסלול אזטו פיוראנו- קל משקל, מתלים ייחודיים 

ופגוש קדמי עם אווירודינמיקה

167 כ"ס ועד 31.5 קג"מ


