
סדרת 2500מפרט טכני

רוחב דלת ארגז 
     

גובה כללי

מרווח סרנים

מרווח גחון 
אחורי 221

מרווח גחון 
קדמי 242

אורך כללי

1,984

רוחב כללי 

קבינה כפולהקבינה וחצי

רוחב דלת ארגז  רוחב כללי 
מרווח סרנים     

מרווח גחון 
מרווח גחון אחורי 223

קדמי 241

אורך כללי

גובה כללי
1,987

LT LTLTZ LTLTZ רמת גימור

תא נהג כפול )CREW CAB(קבינה מורחבת )DOUBLE CAB(מרכב
4X24X4הינע

טורבו דיזל דוראמקס V8 מנוע
6600 סמ"קנפח מנוע )סמ"ק(

445/2,800הספק מנוע )כ"ס( / בסל"ד
124.5/1,600מומנט )קג"מ( / בסל"ד
 ALLisOn 1000 - אוטומטית 6 הילוכים קדמיים כולל הילוך יתר, מערכת בחירת תחומי הילוכים ומצב גרירהתיבת הילוכים והעברה

4X4 -2 3 מצבים-חוגת העברה אלקטרונית לH 4H 4L

אוטומטיתנעילת דיפרנציאל אחורית
בלמי כח ומערכת ABs למניעת נעילת בלמים. כפתור בלם-אגזוז לבלימה אפקטיבית בנסיעה במדרוןמערכת בלימה

150 אמפראלטרנטור
2 מצברים 70 אמפר/שעה כל אחדמצבר 

הגה כח מתכוונן למרחק ולגובההיגוי
265/70R17265/70R18265/70R17265/70R18צמיגים

מתלים 
בולם בוכנה כפול 51 מ"מ ומוט 

מייצב קדמי 33 מ"מ
 HILL DESCENT מיגון תחתון )מנוע, גיר, תיבת העברה(, מערכת ,RANCHO לנסיעת שטח הכוללת: בולמי זעזועים של חברת Z71 חבילת מתלים

CONTROL - למניעת הידרדרות בירידות ומדבקות Z71 על גבי דופן הארגז וכיתוב על הגריל הקדמי

מוט פיתול עצמאי ומוט מייצבקדמי
מתלה עלים אחורי

4,536משקל כולל )ק״ג(
3,1803,3803,460משקל עצמי  משוער )ק"ג(
1,3561,1561,076משקל מותר משוער )ק"ג(

2,359משקל  מקסימלי מותר )ק״ג(: סרן קדמי
2,812                                        סרן אחורי

21.321.8זווית גישה
27.226.8זווית נטישה

136נפח מיכל דלק )ליטר(
19נפח מיכל אוריאה )ליטר(

6,083mm
3,904mm

1,565mm 2,045mm 1,565mm 5,842mm
3,663mm

2,045mm



סדרת 2500מפרט אבזור
LTLTZLTLTZרמת גימור

תא נהג כפול )CREW CAB(קבינה מורחבת )DOUBLE CAB(מרכב
4X24X4הינע

בטיחות ובטחון
+כריות אויר לנהג ולנוסע

+כריות אויר צד לנהג ולנוסע
+כריות אויר וילון בחלק הקדמי והאחורי

+4 בלמי דיסק

+מערכת ABs למניעת נעילת הגלגלים בזמן בלימה

)EXHAUST BRAKE( כפתור בלם-אגזוז לבלימה אפקטיבית בנסיעה במדרון+

+מערכת בקרת יציבות STABILITRAK הכוללת מערכת למניעת התהפכות
+מערכת בקרת משיכה הכוללת בקרת טלטול לנגרר

)HILL START ASSIST( מערכת עזר לזינוק בעלייה+

+-מערכת HILL DESCENT CONTROL  - למניעת הידרדרות בירידות 
+-+-מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית מקורית

+-+-מערכת התראה על סטייה מנתיב מקורית
+קורות הגנה בדלתות

+אימובלייזר )משבת התנעה(
+מערכת בקרת לחץ אויר בצמיגים )לא כולל גלגל חלופי(

+נעילת דלתות מרכזית
+שלט מקורי לפתיחת הדלתות כולל יכולת התנעה מרחוק

+-+-חיישני חניה קדמיים ואחוריים
תאורה

+תאורה LED כללית ותאורת קריאה קדמית, כניסה מוארת לרכב, תאורה ליושבים מאחור 
+פנסי ערפל )קדמיים(
+פנסי גג בחלק הקדמי

+פנסי חזית הלוגן  
+תאורת יום

+2 נורות תאורה בארגז משולב עם תאורת הבלם
ראות

+שמשות כהות מסננות קרינה
+חלונות חשמל כולל פתיחה מהירה לכל החלונות וסגירה מהירה בצד הנהג

+-+-חלון אחורי הזזה חשמלי
+-חלון גג חשמלי

+-+-מראה קדמית עם עמעום אוטומטי

)MY LinK-מצלמת רוורס עם קווי הנחיה דינמיים )תצוגה על גבי מסך ה+
+מפשיר אדים אחורי



סדרת 2500מפרט אבזור
LTLTZLTLTZרמת גימור

ראות
-+-+מראות צד בצבע הרכב עם כוונון וחימום חשמלי, קיפול מראות ידני

מראות צד שחורות משולבות בכפה כרום עם כוונון, קיפול וחימום חשמלי, כולל מחווני איתות 
ותאורה תחתית להתמצאות

-+-+

היגוי
+הגה כוח מתכוונן לגובה ולמרחק

+גלגל הגה מצופה עור
+-+-גלגל הגה מחומם

+שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
+מערכת בקרת שיוט  נשלטת מגלגל ההגה

מערכת שמע

+מערכת MY LinK הכוללת מסך מגע 8" חיבורי UsB, חיבור AUX, כולל בלוטוט׳

MP3 דיסק+
-+-+6 רמקולים

+-+-6 רמקולים של BOsE ובנוסף רמקול סאבוופר
מושבים

6565מס' מקומות ישיבה כולל נהג

מושב  קדמי מפוצל 40/20/40 ל-3 נוסעים, מושב נהג ונוסע מתכווננים )ידנית(, מסעד יד מרכזי מתקפל כולל 
תא אחסון חיבור UsB, חיבור AUX, חיבור sD CARD, תא אחסון תחתון ננעל

+-+-

-+-+כוונון חשמלי למושב נהג )10כיוונים(
מושבים נפרדים לנהג ולנוסע כולל קונסולה מרכזית עם מחזיקי כוסות ותאי אחסון,

כולל 12 כוונונים חשמליים, כולל כוונון לתמיכת גב תחתון, חימום ואוורור למושבים הקדמיים ו 2- 
זכרונות לכוונון מושב נהג ומראות צד

-+-+

+מושב אחורי ל-3 אנשים 60/40 מתקפל כלפיי מעלה
אבזור פנימי

-+-+ריפודי קטיפה מפוארים למושבים 
+-+-ריפודי עור למושבים

+מזגן מקורי
+מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה נפרדת לנהג ולנוסע

מרכז מידע לנהג על גבי מסך 4.2 אינץ' הכולל תצוגת מידע כגון תחנות רדיו, שיחות טלפון דרך הבלוטוט׳ 
מידע כללי ) מד אוץ(, מחשב דרך, אזהרות ופונקציות הגבלת מהירות

+

+רצפת שטיח ושטיחוני PVC מקדימה ומאחור
+סוככי שמש עם מראה ותאורה בצד הנהג והנוסע

לוח מחוונים הכולל 6 שעונים: מד מהירות, מד דלק, מד טמפ' מנוע, מד מתח, טכומטר ומחווני לחץ 
שמן מנוע

+

+-+-כיוונון גובה חשמלי לדוושות בלם והאצה
+שקע כוח 230 וולט



מפרט אבזור

צבעים
H0U JET BLACK

H2s DARK AsH

*H0K COCOA

ריפודים

סדרת 2500
LTLTZLTLTZרמת גימור

אבזור פנימי
+-+-שלט אוניברסאלי

+מחזיקי כוסות מלפנים ומאחור 
+ידיות אחיזה/כניסה לרכב בכל הדלתות

+תא כפפות כפול
+-+-משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד*

אבזור חיצוני
+גלגל חליפי בתחתית הרכב עם מנגנון נעילה

+בית גלגל אחורי מצופה/מוגן בחומר 
+-מיגון גחון  לחלק הקדמי, אגן השמן, דיפרנציאל ותיבת העברה

+שבכה קדמית )גריל( במסגרת כרום
+פגוש קדמי כרום

+פגוש אחורי כרום כולל משטחי דריכה בפינות לעלייה נוחה לארגז 
+מנגנון התומך בהעלאה והורדה קלה של דלת הארגז

+נעילת ארגז עם מפתח
כרוםבצבע הרכבכרוםבצבע הרכבידיות דלת

כרוםבצבע הרכבכרוםבצבע הרכבפסי קישוט
18"17"18"17"חשוקי אלומיניום  )חישוק חליפי - פלדה(

+טבעות גרירה משולבות בפגוש הקדמי
+מתקן הכנה לוו גרירה כולל חיווט חשמלי )ניתן להתקין רק וו גרירה נשלף(

LTZ לדגם *

GAZ קבינה מורחבת(לבן( G1E אדום בורדו
אדום בורדו מטאלי G7T )קבינה כפולה(

G7C אדום לוהט

GAn כסף קרחון מטאלי

G1K כחול ים מטאלי

דיונה אפורה )ברונזה( מטאלי 
GMU

GBA שחור GPA אפור גרפיט מטאלי

* בכפוף לתאימות המכשיר


