
אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. Audi והיבואן 
שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף למחירון 048 

מתאריך 16.6.15. ט.ל.ח

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009  715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת
זיהום 

אויר משולבבינעירוניעירוני
Q7 3.0 TDI 272 hp6.45.65.914

Q7 3.0 TfsI 333 hp9.66.97.914

Q7 3.0 TDIQ7 3.0 TFSI

quattroquattroהנעה

Tiptronic 8 הילוכים Tiptronic 8 הילוכים תיבת הילוכים

2,9672,995נפח מנוע )סמ"ק(

66מס' צילינדרים

61.2/1,500-3,00044.8/2,900-5,300מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

272/3,250-4,250333/5,500-6,500הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

234250מהירות מירבית )קמ"ש(

6.56.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

6.49.6צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.66.9צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.97.9צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

2,1352,105משקל עצמי )ק"ג(

805805משקל מורשה )ק"ג(

2,9402,910משקל כולל )ק"ג(

5,0525,052אורך )מ"מ(

1,9681,968רוחב )מ"מ(

1,7441,744גובה )מ"מ(

3,0043,004מרחק סרנים )מ"מ(

12.412.4קוטר סיבוב )מ'(

7585קיבולת מיכל דלק )ליטר(

295295נפח תא מטען )ליטר(

מנוע ותיבת הילוכים

ביצועים

משקלים

מידות



אחריות מלאה לשלוש שנים ללא הגבלת ק"מ )בהתאם לתנאי תעודת אחריות(. המידע הנמסר בעלון זה הינו בעל אופי כללי בלבד. Audi והיבואן 
שומרים לעצמם את הזכות לבצע שינויים במפרטים הטכניים מכל סיבה שהיא וללא הודעה מוקדמת. התמונות להמחשה בלבד. בכפוף למחירון 048 

מתאריך 16.6.15. ט.ל.ח

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009  715/2007/EC :נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

דגם
צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת
זיהום 

אויר משולבבינעירוניעירוני
Q7 3.0 TDI 218 hp6.15.15.511

Q7 3.0 TDI

quattroהנעה

Tiptronic 8 הילוכים תיבת הילוכים

2,967נפח מנוע )סמ"ק(

6מס' צילינדרים

51/1,250-3,000מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

218/3,250-4,750הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

216מהירות מירבית )קמ"ש(

7.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות( 

6.1צריכת דלק בנסיעה עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.1צריכת דלק בנסיעה חוץ עירונית )ל'/100 ק"מ(

5.5צריכת דלק בנסיעה משולבת )ל'/100 ק"מ(

2,070משקל עצמי )ק"ג(

695משקל מורשה )ק"ג(

2,765משקל כולל )ק"ג(

5,052אורך )מ"מ(

1,968רוחב )מ"מ(

1,741גובה )מ"מ(

3,004מרחק סרנים )מ"מ(

12.4קוטר סיבוב )מ'(

75קיבולת מיכל דלק )ליטר(

890נפח תא מטען )ליטר(

מנוע ותיבת הילוכים

ביצועים

משקלים

מידות




