
מפרט טכני ואבזור קמארו
טכני

מנוע

3.6נפח מנוע )ל’(

V6תצורת מנוע

335/6,800הספק מנוע )כ”ס/בסל”ד(

39.08/5,300מומנט )קג”מ/בסל”ד(

ניתוק בוכנות חלקי בנסיעה רגועה 
+לחסכון בדלק

  95 נטול עופרתסוג דלק נדרש

70קיבולת מיכל דלק )ליטר(

מערכת הנעה

אחוריתהנעה

אוטומטית, 8 הילוכים סוג תיבת הילוכים 

שליטה על העברת הילוכים 
+מגלגל ההגה

יחסי העברה:

4.62הילוך 1

3.04הילוך 2

2.07הילוך 3

1.66הילוך 4

1.26הילוך 5

1.00הילוך 6

0.85הילוך 7

0.66הילוך 8

3.93הילוך אחורי

2.77יחס העברה סופי

מערכת היגוי

הגה כוח חשמליסוג מערכת היגוי

11.7קוטר סיבוב )מ’(

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 
+)טלסקופי( ידנית

מערכת בלמים

דיסק סוג בלמים קדמיים

דיסק סוג בלמים אחוריים

מתלים

מתלה קדמי ספורטיבי - תומכות 
+מקפרסון

מתלה אחורי ספורטיבי - עצמאי, 
+5 חיבורים

צמיגים וחישוקים

245/50R18מידת צמיגים 18“

+חישוקי אלומיניום 18“

+ערכת תיקון תקר

)245/40R20( “20 מידת צמיגים
Brembo בלמים ספורטיביים מתוצרת

Run-Flat צמיגי
ללא ערכת תיקון תקר

אופציה

ביצועים

5.1תאוצה )0-96 קמ”ש, שניות(

מידות  ומשקלות

מידות חיצוניות:

2,812בסיס גלגלים )מ”מ(

4,783אורך )מ”מ(

1,349גובה )מ”מ(

1,897רוחב )מ”מ(

1,588מרווח סרנים קדמי

1,618מרווח סרנים אחורי

מידות פנימיות:

978מרווח ראש קדמי )מ”מ(

947מרווח ראש אחורי )מ”מ(

1,397מרווח כתפיים קדמי )מ”מ(

* כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. 
יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל. פרטים מדוייקים ועדכניים ימסרו ע”י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את 

הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

* בתוספת תשלום

* בתוספת תשלום

צבעים חיצוניים לרכב

גוון ריפוד

*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: FMVSS.** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס“ט 2009

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק“מ*לנפח מנוע

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 8.414בינעירוני12.35עירוני3.6 ל׳

מידות  ומשקלות

1,280מרווח כתפיים אחורי )מ”מ(

1,125מרווח רגליים קדמי )מ”מ(

741מרווח רגליים אחורי )מ”מ(

משקלים:

1,597משקל עצמי משוער )ק”ג(

2,020משקל כולל משוער )ק”ג(

257.7נפח תא מטען )ל’(

בטיחות וביטחון

+2 כריות אוויר קדמיות

+2 כריות אוויר צידיות במושבים הקדמיים

+2 כריות אוויר וילון צידי

+2 כריות אוויר ברכיים 

+התראה על אי חגירת חגורות

+ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

+EBD - מערכת חלוקת עומס בלימה

EBA - מערכת לחיזוק כוח בלימה 
+בשעת חרום

+ESP - מערכת בקרת יציבות

+ETC - מערכת בקרת אחיזה

 )Cruise Control( מערכת בקרת שיוט+

+מערכת התראה על סטיה מנתיב

מערכת התראה על תנועה חריגה 
+מאחור

+מערכת לזיהוי “שטח מת”

דלתות עם מוטות פלדה אינטגרליים 
+להגנה בעת פגיעת צד

נקודות עגינה למושבי בטיחות לילדים 
)LATCH(+

אבזור פנימי

בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה איזורית 
+לנהג ולנוסע

+כיוונון הגדרת עוצמת המזגן במצב אוטומטי

+שלט הכולל לחצן לאיתור הרכב

+שלט חכם לזיהוי הנהג, כולל כניסה פסיבית

+התנעת רכב באמצעות שלט רחוק

Valet Mode+

+כפתור להתנעת הרכב

נעילת רכב אוטומטית בעת יציאה מהרכב,
+כולל התראה

נעילת ופתיחת הדלתות באופן אוטומטי, כולל 
+הגדרת הדלתות לפתיחה

+אפשרות בחירת מצב נהיגה - קרח/שלג, תיור, ספורט

+גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור, מחומם

+ידית הילוכים מצופה עור בגימור אלומיניום

+גימור אלומיניום בריפודי הדלתות

+בלם יד עם הפעלה חשמלית

+חיישני חנייה אחוריים עם התראה קולית

+משענת יד קדמית

מרכז בקרה לנהג: מחשב נסיעה, מחשב דרך, 
+הודעות מערכת

+תצוגה עילית צבעונית על השמשה הקדמית

+סוככי שמש קדמיים עם מראות ותאורה

חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה 
+מהירה לחלון נהג ולחלון הנוסע

+מראות צד מתכווננות חשמלית ומחוממת

+מראת צד נהג עם עמעום אוטומטי

+אור מלווה חניה

+מראה אחורית עם עמעום אוטומטי מצב יום/לילה

+מפשיר אדים בשמשה אחורית

אבזור פנימי

+תאורת פנים עם עמעום מושהה

+תאורת קריאה בקונסולה עילית קדמית

תאורת אווירה פנימית בעלת גוון משתנה
+)24 גוונים אפשריים(

+מפתני דלתות מוארים

+קביעת פרק זמן לתאורת כניסה/יציאה

+שני שטיחוני רצפה 

+שקע 12V, ממוקם בקונסולה מרכזית

+חלון גג חשמלי עם פתיחה מהירה

מערכת שמע

MyLink מערכת שברולט+

+מסך מגע 8“ מקורי צבעוני

Apple CarPlay/Android Auto**+

+ממשק בלוטות’

USB 2 חיבורי+

AUX כניסת+

+שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+הפעלה קולית למערכת השמע )באנגלית(

+הפעלה קולית לדיבורית )באנגלית(

מצלמת נסיעה לאחור, תצוגה משולבת במסך 
+מרכזי

Bose 9 רמקולים איכותיים מבית+

מושבים

+מושבי ספורט בריפוד עור 

חבילת זיכרון הכוללת כיוון מוקדם עבור 2 נהגים 
+)מצב מושב ומראות צד(

+מושבים קדמיים מאווררים

+מושבים קדמיים מחוממים

+מושב אחורי מתקפל

+מושב נהג חשמלי, עם כוונון 8 מצבים

+מושב נוסע חשמלי, עם כוונון 6 מצבים

אחסון

+קונסולה מרכזית בעלת תא אחסון ויציאת מתח

+מחזיקי כוסות בקונסולה הקדמית

+משטח טעינה אלחוטית )למכשירים תומכים(

+תאי אחסון בצדי הדלתות

אבזור חיצוני

+ידיות דלתות חיצוניות בצבע הרכב

+מערכת תדלוק ללא מכסה

מערכת פליטה אל-חלד ספורטיבית עם 
+יציאה כפולה

+מראות צד בצבע הרכב

LED תאורת יום+

+פנסי חזית מסוג פרוג’קטור הלוגן

+פנסי חזית עם הפעלה אוטומטית

)GD1( כחול טרופי מטאלי

)GAZ(  לבן פסגה

)G7C( אדום לוהט

*)G7E( אדום קריסטל מטאלי

*)G7D( צהוב בוהק

)G1M( כחול כהה קטיפה מטאלי

)GAN( כסף מטאלי

)G7Q( אפור כהה מטאלי

*)GB8( שחור כוכב מטאלי

)GBA( שחור

)RTH( חישוקי 20״)REG( חישוקי 18״

** בהתאם לזמינות האפליקציה בישראל

חום קלהארישחור סילון אפור טיטניוםלבן קרמי*אדום אדרנלין*


