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Snow White Pearl )SWP(

Silky Silver )4SS(

Ceramic Silver )C4S(

Panthera Metal )P2M(

Aurora Black Pearl )ABP(

Lake Stone )L5S(

Sunset Yellow )S7Y(

Hi Chroma Red )H4R(

Micro Blue )M6B(

Deep Chroma Blue )D9B(

צבעי מרכב

מידות (מ״מ)חישוקים

830 מ״מ   2,905 מ״מ   1,095 מ״מ  

4,830 מ״מ  

(צמיגי 19 אינץ׳)    1,619 מ״מ 

 

(צמיגי 19 אינץ׳)    1,596 מ״מ 

1,870 מ״מ  

מ
מ"
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00

225/45R
חישוק סגסוגת 18 אינץ' 

225/40R (מלפנים) | 255/35R (מאחור)
בלבד) GT) 'חישוק סגסוגת 19 אינץ

בנזין 2.0T ל׳ בטיחות
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 
הקדמי )אפשרות לניתוק כרית אוויר 

לנוסע הקידמי®
22

כריות אוויר צידיות להגנה על 
22היושבים במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים 
מלפנים ומאחור במקרה של 

התנגשות צידית
22

11כרית אוויר לברכי הנהג

LKAS - מערכת סיוע לשמירה על 
נתיב הנסיעה המבצעת תיקוני היגוי

●●

HBA - מערכת אוטמטית לעמעום 
●●אור גבוה

●●DAW - מערכת להתראת ערנות נהג

SCC S&G - בקרת שיוט אדפטיבית 
●●עד לעצירה מלאה

FCA - מערכת התראה למניעת 
●●התנגשות קדמית ובלימה אוטונומית

BCW - מערכת התראה על רכב 
●●ב"שטח מת"

RCCW - מערכת התראה על תנועה 
●●חוצה מאחור

LED פנסי חזית●●

AFLS - תאורת דרך קדמית 
●●אדפטיבית 

DRL - תאורת יום אוטומטית מסוג 
LED●●

ABS+EBD●●

TCS+ESP - מערכת בקרת יציבות 
Øואחיזה עם חיישני התהפכות
בשילוב מערכת בקרת משיכה

●●

ESS - מערכת התראה בעת בלימת 
●●חירום

●●VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב

בנזין 2.0T ל׳מנוע  
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

ππ∏3¨3¥2¨1נפח )סמ"ק®

אורכי V6  טורי אורכיתצורה

Ø166Ø2¥¥שסתומיםØצילינדרים

twin scrollטורבו
twin

turbochargers

∏6x∏6π2Æ0x∏3Æ∏קדח X מהלך )מ"מ®

1:10Æ01:10Æ0יחס דחיסה

2¥5Ø6¨200366Ø6¨000הספק )סל"דØכ"ס®

36Ø1¨¥00-¥¨00051Ø1¨300-¥¨500מומנט )סל"דØקג"מ®

●●שרשרת תזמון

ISG מערכת עצור וסע●●

בנזין 2.0T ל׳מידות 
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

30∏¨30¥∏¨¥אורך )מ"מ®

70∏¨701∏¨1רוחב )מ"מ®

¥00¨¥001¨1גובה )מ"מ®

π052¨π05¨2בסיס גלגלים )מ"מ®

55∏¨7171¨1משקל עצמי )ק"ג®

®ß¥06¥06נפח תא מטען )ל

נפח תא מטען מושבים 
®ß15¨1∏15¨1מקופלים )ל∏

תיבת הילוכים אוטומטית ∏ הילוכים 
Shift by wire מבוקרת מחשב

יחסי העברה∫

3Æπ6¥1∫3Æ665∫1הילוך ראשון 

2Æ¥6∏1∫2Æ3π6∫1הילוך שני

1Æ6101∫1Æ610∫1הילוך שלישי 

1Æ1761∫1Æ1π0∫1הילוך רביעי 

1:1Æ0001:1Æ000הילוך חמישי 

1:0Æ∏321∫0Æ∏26הילוך שישי

1:0Æ6521∫0Æ6¥3הילוך שביעי

1:0Æ5651∫0Æ556הילוך שמיני

1:2Æ2731∫2Æ273הילוך אחורי

∏1:3Æ7271∫3Æ53יחס העברה סופי

בנזין 2.0T ל׳מערכת הנעה 
   GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

 אחורית  אחורית הנעה

דפרניציאל
מוגבל 

החלקה 
LSD

מוגבל 
החלקה 

LSD

מערכת ההגה 
כוח סבסבת מוט משונן 

●●בתגבור חשמלי 

®ß5רדיוס סיבוב )מÆ65Æ6

הזנת דלק 
הזרקת דלק ישירה 

GDI ●●ממוחשבת

®ß60נפח מיכל דלק )ל

כושר גרירה 
500¨5001¨1כולל בלמים

750750ללא בלמים

צמיגים
225Ø¥5ØR1∏225Ø¥0ØR1πמידת צמיגים קדמי

225Ø¥5ØR1∏255Ø35ØR1πמידת צמיגים אחורי

●●חישוקי סגסוגת קלה

זמניזמניגלגל חלופי 

בלמים

דיסק קדמי
מאוורר

דיסק מאוורר 
קליפר ¥
בוכנות

Brembo

דיסק אחורי
מאוורר

 דיסק מאוורר 
קליפר 
2 בוכנות
Brembo

חשמלי EPBחשמלי EPBבלם חניה

מתלים
קדמי - תומכות מקפרסון¨ 

מסוג רב חיבורי¨ קפיצי 
סליל ומוט מייצב

●●

אחורי - נפרד רב חיבורי 
●●קפיצי סליל מוט מייצב

מתלים מתכווננים 
ECS אלקטרונית-●

בנזין 2.0T ל׳ ביצועים 
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

233270מהירות מרבית )קמ"ש®

תאוצה 0-100 קמ"ש 
6Æ0¥Æπ)שניות®

בנזין 2.0T ל׳ בטיחות
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

●●BAS - מערכת סיוע לבלימת חירום

●●מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

●●HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה

מכסה מנוע אקטיבי להגנה על הולכי 
●●רגל

●●אזורי קריסה וספיגה

ISOFIX נקודות עיגון●●

משענות ראש עם כיוון גובה לכל 
●●המושבים

●●משענות ראש מתכווננות 

●●משבת מנוע מקורי )אימובילייזר®

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת 
●●חיישן מהירות להפעלה עצמית

מערכת שחרור נעילת דלתות 
●●בשעת תאונה

נעילת ביטחון לילדים בדלתות 
●●אחוריות 

חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות 
●●עיגון לכל המושבים 

בנזין 2.0T ל׳ אבזור
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

●●כוונון חשמלי להגה

●●D-CUT - הגה ספורטיבי

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת 
●●חיישן מהירות להפעלה עצמית

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו 
●●אזורית

●●פתחי מיזוג אוויר אחוריים

●●¥ חלונות חשמליים

פתיחה וסגירת אוטß לחלונות 
●●קדמיים

מראות צד חשמליות מחוממות¨ 
מונעות סיונוור עם אפשרות 

ßלקיפול אוט
 ●●

HUD - תצוגת עילית של נתוני 
הנסיעה ע"ג השמשה הקדמית

-●

מערכת מולטימדיה מקורית 
 ßהכוללת מסך בגודל ∏ אינץ

ומצלמה אחורית
●●

מערכת Bluetooth מקורית עם 
●●שליטה מגלגל ההגה וזיהוי קולי
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בנזין 2.0T ל׳אבזור
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

 Apple CarPlay תמיכה בקישוריות
Android Auto -ו●●

●●שקע USB לחיבור התקנים ניידים

●●שקע USB ומתח לנוסעים מאחור

שליטה על מערכת השמע מגלגל 
●●ההגה 

-●6 רמקולים

 harman" מערכת שמע משודרגת
kardon" עם 15 רמקולים כולל 2 

סאבוופרים 
-●

●●מחשב דרך

 G מחשב דרך משודרג הכולל מד
ומדידת זמן הקפה

-●

 7 LCD לוח מחוונים הכולל מסך
●●אינץ' 

מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה 
●●דיגיטלית

●●הגה וידית הילוכים בציפוי עור

זוג מנופי העברת הילוכים 
●●הממוקמים מאחורי גלגל ההגה

תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת 
LED מפות●●

2 סוככי שמש עם מראות איפור 
LED מוארות בתאורת●●

●●ידיות פנימיות בגימור אלומיניום

●●מתקן לאחיזת כוסות קדמי

●●כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע

משענת יד מרכזית במושב האחורי 
●●עם מחזיק כוסות

מושב נהג מתכוונן חשמלית כולל 
●●מערכת זיכרון ל - 2 נהגים

כיוונון תמיכת מותניים חשמלי 
●-למושב הנהג

●●מושב נוסע חשמלי 

●●ריפוד עור למושבים

●-ריפוד עור "נאפה" משודרג

●●חימום מושבים קדמיים

●●חימום הגה

●-אוורור מושבים קדמיים

●-חימום מושבים אחוריים

●-דלת תא מטען חשמלית "חכמה"

בנזין 2.0T ל׳ אבזור
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

 LED תאורת תא מטען●●

●●מנגנון כיבוי והדלקת אורות אוטומטי

חיישן גשם להפעלת מגבים 
●●אוטומטית

●●חיישני נסיעה אחוריים + קדמיים 

מצלמות 360 היקפיות 
●-כולל "מבט על"

מראה פנימית חשמלית מונעת 
ECM -סינוור●●

"מפתח חכם"- זיהוי מרחוק והתנעה 
●●בלחיצת כפתור

בורר מצבי נהיגה drive mode עם 
5 מצבים

 eco, comfort, sport, sport+,(
)smart

●●

●●Lounch  Control - "בקרת שיגור" 

בנזין 2.0T ל׳ אבזור חיצוני
GT LINE

בנזין 3.3 ל׳
Twin Turbo

GT

●●גג זכוכית נפתח חשמלית

●●גריל קדמי בגימור כרום שחור

●●מראות צד בצבע כרום שחור

●●פגושים בצבע הרכב  

כונסי אוויר צידיים פונקציונאליים 
●●בגימור כרום שחור

מראות צד הכוללות איתות מסוג 
 LED●●

●●חלונות אחוריים כהים 

2 יציאת צינור פליטה "אגזוז" 
●●כפולות בגימור כרום

●●אנטנת "כריש"

 LED פנסים אחוריים●●
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