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לזידןיזנבעונמ
DOHC CVVTDOHC E-VGTגוס

"ק) מס  ) 2,3592,199חפנ
ךלהמ  X 97חדקx8896x85.4

הסיחד 01:10.5סחי 
"ד/כ"ס) לס  ) 174/6,000197/3,800קפסה

"מ) גק "ד/ לס  ) 23/3,75044.5/1,800-2,500טנמומ
( לופיט אלל    ) ןומזת √√תרשרש 

תודימ
מ"מ)  ) 4,6854,685ךרוא
מ"מ)  ) 1,8851,885בחור

מ"מ)  ) יללכ 1,7551,755הבוג 
מ"מ)  ) םילגלג 2,7002,700סיסב 

ק"ג)  ) ימצע 1,8621,959לקשמ 
( תולעמ  ) השיג 25.125.1תיווז 

תולעמ  ) השיטנ 23.123.1תיווז 
מ"מ)  ) ןוחג 184184חוורמ 

( רטיל  ) ןעטמ את  258258חפנ 
( רטיל  ) תלפוקמ הינש  הרוש  ןעטמ  את  10471047חפנ 

ק"ג)  ) ןוגג לע  רתומ  100100לקשמ 
םיכוליה תבית 

קלד
100 ק"מ '/ תעצוממ ל קלד  8.87.4תכירצ 

'( ל  ) קלד לכימ  7070חפנ 
םיגימצ
235/65R17235/65R17הדימ

םוימירפה םגדל  235/60R18235/60R18הדימ 
הלק תגוסגס  √√יקושיח 

יפולח אלמלגלג  אלמלדוג  לדוג 
םילתימ

לילסימדק יציפק  םע  ןוסרפקמ  תוכמות 
בציימ טומו 

לילס יציפק  םע  ןוסרפקמ  תוכמות 
בציימ טומו 
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בציימירוחא טומו  לילס  יציפק  ירוביח  בציימבר  טומו  לילס  יציפק  ירוביח  בר 
םימלב
17ימדק  " ררוואמ 17קסיד   " ררוואמ קסיד 
קסיד "16קסיד "16ירוחא
תוחיטב

שארהו הזחה  לע  הנגהל  תוימדק  ריווא  √√תוירכ 
ףוגה לע  הנגהל  תוידיצ  ריווא  √√תוירכ 

שארה לע  הנגהל  םיחפנתמ   דצ  √√תונוליו 
םילגלג תליענ  תעינמל   ABS תכרעמ√√

המילבה חוכ  תוסיוול   EBD תכרעמ√√
הכישמ תרקבל   TCS תכרעמ√√
תוביצי תרקבל   ESP תכרעמ√√

הילעב קוניזל  עויסל   HAC תכרעמ√√
ןורדמב הדירי  תרקבל   DBC תכרעמ√√

םיעסונה יבשומב   Isofix ןוגיע √√תודוקנ 
תוננווכתמ שאר  √√תונעשמ 

תוירוחא תותלדב  םידליל  ןוחטיב  √√תליענ 
ןוגיע תודוקנ  תוחיטב 3  √√תורוגח 

םיבשומל תוחיטב  תרוגח  תריגחל  תילוק  הארתה 
√√םיימדקה

ירוקמ √√רזייליבומיא 
םילגלגה לכל  העובק  תינורטקלא   4X4 תכרעמ√√

רוזבא
חתפנ ימדק  קלח  ימרונפ -  תיכוכז  √√גג 

קמועלו הבוגל  ןנווכתמ  יפוקסלט  חוכ  √√הגה 
תורושה לכל  תלצופמ  תילטיגיד  םילקא  תרקב  √√עמ '

תישילשה הרושב  םיעסונל  גוזימה  תמצוע  לע  √√תטילש 
םינועשה חולב  הגוצת  םע  רוחאל  העיסנ  √√ינשייח 

LED גוסמ םיירוחא  √√םיסנפ 
Ipod/USB/AUX עקש√√

למשח תונולח   4√√
MP3 קסיד √√וידר 

םילוקמר  6√√
ךרד √√בשחמ 

תיזכרמה הדישב  חתמ  תקפסא  √√עקש 
רוע יופיצב  םיכוליה  תידיו  √√הגה 

יבצמ בר  ןנווכתמ  ילמשח  גהנ  √√אסכ 
הגהה לגלגמ  תטלשנ  טויש  √√תרקב 

םיהכ םיירוחא  √√תונולח 
עסונהו גהנה  יבשומ  בגב  ןוסחא  √√יסיכ 

תופמ תרואת  םייפקשמל +  יליע  ןוסחא  √√את 
ןעטמ את  √√תרואת 

םיימדק תוסוכ  יקיזחמ  √√ינש 
תינוציח תילמשח  ןעטמ  את  √√תחיתפ 

בכרה ךותמ  תילמשח  קלד  לכימ  √√תחיתפ 
הגהה לע  עמשה  עמל ' הטילש  √√יגתמ 

בכרה עבצב  √√םישוגפ 
בכרה עבצב  √√תוארמ 

תולפקתמו תוממוחמ  תוילמשח  דצ  √√תוארמ 
רופיא תוארמ  םע  םיראומ  םיימדק  שמש  יכס  √√ינש 

םיימדק לפרע  √√יסנפ 
גג √√תוליסמ 

יטמוטוא תורוא  √√יוביכ 



םוימירפ רוזבא  תליבח 
רוע √√ידופיר 

םיזתמ םע  ןונסק  גוסמ  םיימדק  √√םיסנפ 
רותפכ תציחלב  הענתהו  קוחרמ  יוהיז  םכח - "  " √√חתפמ

ירוחא √√רלייופס 
םשג √√ןשייח 

תוימדקה תותלדב  םודא  עבצב  הריווא  √√יספ 
תידוחיי םינועש  חול  √√תרואת 
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