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מפרט אבזור סטנדרטי

בטיחות פסיבית

מפרט טכני

נוחות

 10כריות אוויר 2 :קדמיות 2 ,צד קדמיות 2 ,מסוג “וילון” 2 ,לברכי הנהג והנוסע ו 2 -צד אחוריות

מנוע בנזין

GS 450h

GS 300h

אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע מלפנים

מנוע בנזין

Dual VVT-i

Dual VVT-i

 - EV MODEלנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד

חיישן חגורות בטיחות בעל חיווי ויזואלי וקולי

נפח מנוע בסמ”ק

2,494

3,456

 - ECOלנסיעה חסכונית בדלק

מותחני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור

צילינדרים  /שסתומים

16/L4

24/V6

 - NORMALמספק את האיזון המושלם שבין צריכת דלק לביצועים

עיגון כיסא ילדים במושב האחורי ISOFIX -

הספק כ״ס  /סל״ד

 - SPORTתגובת המצערת מתחדדת להענקת חווית נהיגה ספורטיבית

צמיג רזרבי זמני

בורר מצבי נהיגה -

Drive Mode Select

מיגון

בלם חניה אלקטרוני אוטומטי
בקרת שיוט

אימובילייזר מקורי		

()Cruise Control

העברת הילוכים ספורטיבית מההגה

		
מסך “ 4.2צבעוני בלוח השעונים להצגת מידע על מערכות הרכב

חבילת זיכרון  3 -זכרונות למושב הנהג וההגה

מסך " 8צבעוני  -בטכנולוגיית  Remote Touchלשליטה על מערכות הרכב

חיישן אורות להפעלת אורות אוטומטית

מערכת שמע הכוללת  12רמקולים וDVD -

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות

פיקוד מההגה על מערכת השמע ,הטלפון והגדרות הרכב

חיישני חניה אחוריים עם חיווי על גבי המסך המרכזי (בהתקנה מקומית)

קישוריות טלפון ® Bluetoothהכוללת ניגון קבצי שמע מהטלפון (בהתאם לסוג המכשיר)

מושבים בריפוד עור מלא

שני שקעי  USBוחיבור  AUXלנגני שמע חיצוניים

חבילת

מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

6000/181

הספק מערכת כולל  -בנזין וחשמלי (כ”ס)

223

345

מומנט קג״מ  /סל״ד

4200-5400/22.5

4500/35.9

מנוע חשמלי

מולטימדיה

הגה עם כוונון חשמלי (לעומק ולגובה)

PREMIUM

מומנט מנוע חשמלי (קג״מ)

31

28

ביצועים
מהירות מרבית (קמ״ש)

190

250

תאוצה מ 0-ל 100-קמ״ש (שניות)

9.0

5.9

צריכת דלק
עירונית (ק”מ 1/ליטר)

21.3/20.0

14.5

בין עירונית (ק”מ 1/ליטר)

22.7/20.8

17.5

22.2/20.4

16.1

66

66

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי  10 -מצבים
מערכת  Easy Accessלמושב הנהג וההגה

דיפוני עץ בדלתות ,בקונסולה המרכזית ובקונסולה העליונה

משולבת (ק”מ 1/ליטר)

חלון גג חשמלי

נפח קיבולת מיכל דלק (ליטר)

חיישני חניה אחוריים וקדמיים עם חיווי על גבי המסך המרכזי

מדד ציון ירוק

מערכת בלימה מבוקרת למצב עמידה

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני איזורים עם פתחי מיזוג מאחור
מערכת פתיחה ,נעילה והתנעה ללא

מפתח ()Keyless

מצלמת עזר לחניה המשדרת למסך המרכזי
מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סנוור
מראות צד מתכהות ,מתקפלות חשמלית אוטומטית ומפשירות אדים
משענות יד קדמית ואחורית עם תא אחסון ומעמד לכוסות
שעון אנלוגי עם תאורת רקע בטכנולוגיית

LED

()Adaptive Cruise Control

הספק מנוע חשמלי (כ״ס)

143

200

בקרת שיוט אדפטיבית

Brake Hold System

6000/296

2 3

מערכת לזיהוי הולכי רגל

פליטת ( CO2גר /ק"מ)

מערכת  - Automatic High Beamאורות גבוהים אוטומטיים למניעת סינוור רכבים חולפים

מערכת הינע

מערכת התראה על סטייה מנתיב )Lane Departure Alert) LDA -

הנעה

מערכת לסיוע במצבי חירום הכוללת מתיחת חגורות הבטיחות ,הגברת עוצמת הבלמים ובלימה אוטונומית)Pre-Crash Safety) PCS -

תיבת הילוכים

113

145

אחורית

אחורית

אוטומטית רציפה עם בקרה
אלקטרונית ()E-CVT

חבילת * GS 450h( HIGH PREMIUMבלבד)
		
חישוקי סגסוגת קלה ” 18עם צמיגים רחבים במידה 235/45R18

7

אוטומטית רציפה עם בקרה
אלקטרונית ()E-CVT

מערכת מתלים ובלמים
בלמים אחוריים

דיסקים מאווררים

דיסקים מאווררים

בלמים קדמיים

דיסקים מאווררים

דיסקים מאווררים

רב חיבורי

רב חיבורי

עצמות עצה כפולות

עצמות עצה כפולות

4880

4880
1840

עיצוב

שלושה מצבי נהיגה ייחודיים Drive Mode Select -

		
חישוקי סגסוגת קלה ” 17עם צמיגים רחבים במידה 225/50R17

 CUSTOMIZEכיול מותאם אישית של המתלים והמנוע

		
ידית הילוכים והגה בחיפוי עור

 SPORT Sתגובת המצערת מתחדדת להענקת חווית נהיגה ספורטיבית

מתלים אחוריים

לוחיות סף בדלתות

 SPORT S+מתווסף כיול ספורטיבי למתלים ולהיגוי ,על מנת להעניק חווית נהיגה ספורטיבית עוד יותר

מתלים קדמיים

פנסי איתות במראות הצד

מערכת מתלים אדפטיביים ()AVS

מידות ומשקולות

מערכת לזיהוי עצמים בשטח המת )Blind Spot Monitor) BSM -

אורך כללי (מ״מ)

מערכת לזיהוי רכבים בעת יציאה מחניה ברוורס )Rear Cross Traffic Alert) RCTA -

רוחב כללי עם מראות מקופלות (מ״מ)

1840

תא מטען בעל פתיחה וסגירה חשמלית

גובה כללי (מ״מ)

1455

1455

משקל עצמי (ק״ג)

1735-1830

1825-1920

אורות בלימה אקטיביים

גריל קדמי בעיצוב F SPORT

משקל כולל (ק״ג)

2265

2335

בקרת בלימה אלקטרונית )Electronic Controlled Braking) ECB -

דוושות ספורט מאלומיניום

מרחק סרנים (מ״מ)

2850

2850

נפח קיבולת תא מטען (ליטר)

450

450

פנסים אחוריים ופנסי הבלימה בטכנולוגיית
פנסי ערפל ופנסים קדמיים בטכנולוגיית

LED

LED

תאורת יום  LEDמתחת לפנסי החזית Daytime Running Lights -

בטיחות אקטיבית והתנהגות

חבילת ** GS 450h( F SPORTבלבד)

בקרת יציבות הרכב )Vehicle Stability Control) VSC -

דיפוני פנים בגימור אלומיניום

בקרת משיכה )Traction Control) TRC -

הגה וידית הילוכים בגימור עור מחורר F SPORT

הגה כוח חשמלי )Electric Power Steering) EPS -

וילון אחורי חשמלי

חלוקת כוח בלימה אלקטרונית )Electronic Brake-force Distribution) EBD -

חישוקי סגסוגת קלה ” 18בעיצוב  F SPORTעם צמיגים רחבים במידה 235/45R18
		

מערכת בקרת דינאמיות הרכב )Vehicle Dynamics Integrated Management) VDIM -

לוחיות סף דלתות בעיצוב ייחודי

מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים )Tire Pressure Warning System) TPWS -

מושבי עור ספורטיביים  16 -מצבים

מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה )Anti-lock Braking System) ABS -

מערכת היגוי אחורי -

מערכת עזר לזינוק בעליה )Hill-start Assist Control) HAC -

מערכת לשינוי יחסי היגוי -

מערכת עזר לבלימה )Braking Assist System) BAS -

מערכת אורות גבוהים אדפטיביים -

10.6

קוטר סיבוב (מ׳)

10.6

-/500

יכולת גרירה בק״ג (נגרר עם בלמים/ללא בלמים)

750/1500

)Dynamic Rear Streering) DRS
)Variable Gear Ratio Steering) VGRS

גובה
 145.5מ״מ

)Adaptive High Beam System) AHS

*בתוספת לחבילת הPremium -
**בתוספת לחבילת הHigh Premium -

— באשר לנתונים המופרטים בעלון זה :עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך  ,1.3.16ט.ל.ח
— צריכת דלק מבוססת על נתוני היצרן על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי  EEC/80/1268בסימולציה של תנאי נסיעה
עירונית ובין עירונית.
— במהלך זמן האספקה ,היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה ובצורה ,בגווני הצבעים ובמפרט המוצע ,כל עוד השינויים סבירים מבחינת
הקונה ואינם פוגעים בטובת המוכר.

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ* דרגת זיהום אוויר
דגם
2
 GS 300hעירוני  4.7בינעירוני  4.4משולב 4.5
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
3
 GS 300hעירוני  5בינעירוני  4.8משולב 4.9
7
 GS 450hעירוני  6.9בינעירוני  5.7משולב 6.2
זיהום מזערי
זיהום מירבי
*נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי ** EEC/80/1268הדרגה מחושבת עפ"י תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

בסיס גלגלים
אורך כללי

 2850מ״מ
 4880מ״מ

רוחב

 1840מ״מ

