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(*2834) Audi לפרטים נוספים



RS5 - אבזור
RS5 Coupe*RS5 Sportbackדגם

תפעול  

 Audi Virtual Cockpit ממשק
מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לשלושה אזורים

Bluetooth ממשק
Hold Assist מערכת

Audi Drive Select - בורר מצבי נהיגה
3D הכוללת 19 רמקולים מתקדמים בטכנולוגיית Bang & Olfsen מערכת

Start & Stop מערכת
מפתח חכם

בטיחות

6 כריות אוויר
בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת מגביל מהירות

Audi Lane Assist - בקרת סטייה מנתיב

Audi Side Assist - זיהוי כלי רכב בשטח מת

Audi Pre Sense City

Audi Pre Sense Rear

מצלמה 360°
מערכת שטיפה לפנסים הקידמיים

Park Assist - מערכת אוטומטית לסיוע בחניה

פנסים קדמיים בטכנולוגיית Matrix LED עם איתות דינאמי
פנסים אחוריים בטכנולוגיית LED עם איתות דינאמי

חיישני אור וגשם
נקודת עיגון ISOFIX עם אפשרות עיגון למושבים האחוריים והקדמיים

חיווי התראת ירידת לחץ אויר בצמיגים
גלגל חלופי קטן מידות

נוחות ועיצוב פנימי   

הגה 3 זרועות עם שליטה על המולטימדיה בתיפור עור
מושבי ספורט קדמיים מתכווננים חשמלית עם זכרונות למושב הנהג

תמיכה לגב התחתון ופונקציית מסאז' במושבים הקידמיים
Honeycomb ריפוד עור נאפה עם תיפור

RS מתלי ספורט
שמשות מבודדות חום

מאפרה ומצת
חימום למושבים הקדמיים

תא מטען חשמלי
חבילת תאורה פנימית צבעונית

תקרת בד בצבע שחור
מראות צד מתכווננות, מתכהות, ומתקפלות חשמלית עם חימום וזכרונות

מראה פנימית מתכהה אוטומטית למניעת סנוור בעיצוב ללא מסגרת
חבילת אחסון

משענת יד קדמית

עיצוב חיצוני   

חלון גג פנוראמי
שמשות אחוריות כהות

RS ספי דלת
בתי מראות צד בכיסוי אלומיניום מט

ספויילר אחורי
קליפרים אדומים

R20 275/30 5 זרועות עם צמיגים  Flag חישוק אלומיניום בעיצוב
RS מערכת פליטה ספורטיבית



בהזמנה מיוחדת יכול ויחולו שינויים במפרט המצוין לעיל.
תשומת לבך, מערכות העזר המותקנות ברכב נועדו לסייע לנהג אך הן פועלות בגבולות המערכת בלבד. נהג הרכב נדרש לנהוג באחריות ובתשומת הלב הנדרשים 
בעת נהיגה.ברכבים הכוללים ממשק Audi smartphone interface או Audi music interface – השימוש בממשק זה למכשירים תומכים בלבד, תלוי בגרסת 
הסמארטפון. אפשרות החיבור למערכות המולטימדיה והיקף השימוש בה תלויים ביצרני המכשיר הסלולרי ובאפליקציות השונות, ייתכנו מגבלות בחיבור ו/או 

בשימוש אשר אינן תלויות ביצרן או יבואן הרכב ואינן באחריותם.
האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו, עפ"י נתוני יצרן. יתכנו הבדלים בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על 
ידי החברה לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת. היצרן ו/או החברה רשאים לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות 

מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח.

RS5 Coupe*RS5 Sportbackדגם

טכנולוגיה   
V6-cylinder gasoline engine with 
direct injection, lambda control, 

knock control, turbocharging and 
exhaust gas turbocharging

V6-cylinder gasoline engine with 
direct injection, lambda control, 

knock control, turbocharging and 
exhaust gas turbocharging

מנוע ותיבת הילוכים      

quattroquattroהנעה

tiptronic 8 הילוכיםtiptronic 8 הילוכיםתיבת הילוכים

2,8942,894נפח מנוע )סמ"ק(
66מס' צילינדרים

1,900-5,000 / 61.2 1,900-5,000 / 61.2 מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
5,700-6,700 / 450 5,700-6,700 / 450 הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים  

250250מהירות מירבית )קמ"ש(
3.93.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

11.512.2צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(
7.17.4צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

8.79.2צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

משקלים   

1,7301,795משקל עצמי )ק"ג(
2,1552,322משקל כולל )ק"ג(

מידות   

4,7234,783אורך )מ"מ(
1,8661,866רוחב )מ"מ(
1,3721,377גובה )מ"מ(

2,7662,832מרחק סרנים )מ"מ(
5858קיבולת מיכל דלק )ליטר(

465465נפח תא מטען )ליטר(

*הנתונים הטכניים המפורטים מעלה נמסרו מיצרן הרכב. נכון למועד הדפסת מפרט ראשוני זה טרם התחיל יצור דגם הרכב ובהתאם המידע הטכני ראשוני 
ועשויים לחול בו שינויים עם התחלת הייצור ולקראת הייבוא לישראל.
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
F5PRXARS5 Coupé*7
F5FRXARS5 Sportback7

פירוט מערכות הבטיחות:
מצלמת רוורסכריות אוויר6

בקרת שיוט אדפטיביתבקרת סטייה מנתיב
חיישני חגורות בטיחותxבקרת סטייה מנתיב אקטיבית

בלימה אוטומטית בעת חירוםניטור מרחק מלפנים
זיהוי רכב דו-גלגליxזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

זיהוי תמרורי תנועהxזיהוי הולכי רגל

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
דרגתבליטרים ל-100 ק"מ

זיהום 
אויר בינעירוניעירוני

RS5 Coupe*11.57.115

RS5 Sportback12.27.415

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 

מערכת אופציונאלית להתקנה

x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן
יתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

0 1 2 3 4 5 6 7 רמת8
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

דגם הרכב עומד בפני התחלת ייצור, לפיכך טרם קיבל את האישורים המתאימים במסגרת הליך התקינה האירופית וטרם קיימים לגביו נתונים מהימנים על 
צריכת הדלק ועל פליטת מזהמי האוויר.


