
שברולט קרוז
בכל 7 שניות נמכרת בעולם שברולט

בכל 7 שניות נמכרת בעולם שברולט
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על  מתבסס  מהנתונים  חלק  לישראל.  בפועל  המיובאות  המכוניות  את  בהכרח  תואמים  ושאינם  הפקתו  למועד  עדכניים  נתונים  ומציג  בינלאומי  הינו  זה  בעלון  המידע 
וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע. זה מכל סיבה שהיא, בכל עת  umi שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בעלון  ייצור, חברת  מכוניות קדם 



צבעים חיצוניים לרכבמפרט טכני ואבזור קרוז

LT Turbo LT Turbo
Platinum

בטיחות ומיגון
++2 כריות אוויר קדמיות

++2 כריות אוויר צדיות קדמיות
++2 כריות אוויר וילון

++מתג לניתוק כרית אוויר בצד הנוסע
++מערכת בקרת שיוט

++חיישן לחץ אוויר בצמיגים
++אורות יום

ETC - מערכת בקרת אחיזה++
ESP - מערכת בקרת יציבות++

EBD - מערכת חלוקת עומס בלימה++
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים++

++משענות ראש מתכוננות לארבעה מצבים 
++משענת ראש אחורית מרכזית

++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים
++חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה
++התראה על אי חגירת חגורות בטיחות

++שלדת פלדה אחודה הכוללת קורות חיזוק בדלתות
++פגושים סופגי אנרגיה

ISOFIX עיגוני++
++נעילה מרכזית

++משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(
נוחות ואבזור

-+מערכת בקרת אקלים מכאנית
+-מערכת בקרת אקלים אוטומטית

יציאת אוויר למושבים אחוריים
++)מתחת למושבים קדמיים(

+-חיישן גשם 
+ )לא בדגמי SW(-חיישני לחות וטמפרטורה חיצונית 

++מחשב דרך הכולל מרכז מידע לנהג
++מפשיר אדים אלקטרוני לשמשה אחורית
-+מראה מרכזית מצב יום/לילה תפעול ידני
+ )לא בדגמי SW(-מראה מרכזית מצב יום/לילה אוטומטית

++מראת איפור לנהג ולנוסע כולל כיסוי ותאורה
++השהיית פנסי חזית בסגירת הרכב

++כיוון ידני לפנסי חזית
++תאורה פנימית כולל עמעום

++תאורת קריאה

1.4 ליטר טורבו
מנוע

Euro Vתקן זיהום

+תזמון שסתומים אוטומטי
1.4נפח )ליטר(

+מגדש טורבו
140/4,900הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

20.4/1,850מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(
95 נטול עופרתסוג דלק נדרש

60קיבולת מיכל דלק )ליטר(
אוטומטית 6 הילוכיםסוג תיבת הילוכים

+בורר הילוכים ידני )טיפטרוניק(
יחסי העברה

4.584הילוך 1
2.964הילוך 2
1.912הילוך 3
1.446הילוך 4
1הילוך 5
0.746הילוך 6

2.94הילוך אחורי
מערכת היגוי

הגה כוח חשמליסוג
10.9קוטר סיבוב )מ'(

+גלגל הגה מתכוונן לגובה
+גלגל הגה מתכוונן לעומק

מערכת בלמים
דיסק מאוורר סוג בלמים קדמיים

דיסק סוג בלמים אחוריים
276קוטר בלמים קדמים )מ"מ(

268קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(
מתלים

+קדמיים עצמאי מסוג מקפרסון
+אחוריים בעלי קורת פיתול מאוחדת, קפיצי סליל

ביצועים
10.4תאוצה )100-0 קמ"ש, שניות(

204מהירות מרבית )קמ"ש(
אחריות

  36 חודשים  תקופת האחריות לרכב
100,000מרחק האחריות לרכב )ק"מ(

LT Turbo LT Turbo
Platinum

נוחות ואבזור
++תאורת תא מטען
++4 חלונות חשמל

++חלון נהג ונוסע קדמי חשמלי הורדה/העלאה בלחיצה אחת
++חלונות נוסעים אחוריים חשמליים הורדה בלחיצה אחת

 12V שקע++
++מפתח מתקפל

+-רשת תא מטען )לדגמי סטיישן(
מערכת שמע

MyLink "7 מסך מגע-+
MP3 רדיו דיסק+-
++ממשק בלוטות'

++6 רמקולים
 AUX חיבור לנגן חיצוני++

USB שקע++
+-מצלמת רוורס

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
++אנטנה מובנית בגג הרכב

-אופציהמערכת הכוללת GPS מובנה
אופציהאופציהניווט מובנה למסך מגע מקורי

מושבים ואחסון
++ריפודי בד איכותי

++מושב אחורי מתקפל
++מושב אחורי מתפצל 60:40

++מושב נהג ונוסע מתכוונן 6 מצבים ידני
++כיס מפות בגב מושב הנהג ונוסע

++קונסולה קדמית הכוללת משענת יד מתכווננת
++תא כפפות ניתן לנעילה
++מחזיקי כוסות קדמיים

++תא אחסון מרכזי באיזור לוח השעונים
++תאי אחסון בדופן הדלת

LT Turbo LT Turbo
Platinum

עיצוב פנים
++ גלגל הגה מצופה עור

++גלגל הגה בעל שלוש צלעות
++ידית הילוכים מצופה עור

++לוח מחוונים שחור מבריק
עיצוב חוץ

++מראות וידיות דלתות בצבע רכב
++מראות צד מתכווננות חשמלית

++מראות צד בקיפול ידני
++מחוון איתות במראות צד

++פגושים בצבע הרכב
LED פנס בלם אחורי מרכזי מסוג++

++פנסי ערפל קדמיים
++פנסי ערפל אחוריים

++חיישני חניה אחוריים
אופציה-חלון גג )סדאן והאצ'בק(
++פסי גגון )לדגמי סטיישן(

++גריל קדמי מוקף כרום
צמיגים וחישוקים

205/60R16מידת צמיג
-+חישוקי פלדה

+-חישוקי אלומניום
205/60R16 מידת צמיג חלופי )כולל חישוק פלדה(

)GYM( אפור פלדה מטאלי

)GAR( שחור מטאלי

)GD8( חום קפה

)GQ3( כחול נייבי

)GX6( ירוק יער מטאלי

)GAZ( לבן פסגה

)GX9( סגול לבנדר

)GCS( אדום קטיפה מטאלי

)GAN( כסף מטאלי

5 דלתות

1,797 mm 4,514 mm
1,544 mm 2,685 mm 1,588 mm
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2,685 mm

Space Wagon

1,544 mm
1,788 mm 4,597 mm
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4 דלתות

2,685 mm

סדאן,
4 דל'

האצ'בק, 
5 דל'

Space
Wagon

מידות ומשקלים

2,685בסיס גלגלים )מ"מ(
4,5974,5144,681אורך )מ"מ(
1,4771,484גובה )מ"מ(

1,521-גובה כולל פסי גגון )מ"מ(
1,7881,797רוחב )מ"מ(

1,544מפשק גלגלים קדמי )מ"מ(
1,588מפשק גלגלים אחורי )מ"מ(

1,3851,3901,475משקל עצמי )ק"ג(
1,8481,8331,935משקל כולל )ק"ג(

999מרווח ראש קדמי )מ"מ(
963974988מרווח ראש אחורי )מ"מ(

1,391מרווח כתפיים קדמי )מ"מ(
1,370מרווח כתפיים אחורי )מ"מ(

1,074מרווח רגלים קדמי )מ"מ(
917מרווח רגלים אחורי )מ"מ(

469413500נפח תא מטען )מושבים מורמים, ל'(

חישוק אלומיניום 16,,

* 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.

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק"מ*דגם

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מרבידרגה 5.49בין-עירוני9.4עירוני1.4T  NB ל'

דרגה 5.510בין-עירוני9.2עירוני1.4T  SW ל'

דרגה 5.511בין-עירוני9.2עירוני1.4T  HB ל'
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008&715/2007.** הדרגה מחושבת

 לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009


