


קבינה כפולהתא נוסעים

IntenseDesertSupreme/Dakar SEרמת גימור

  Easy Select 4WD Super Select IIהנעה
4WD

טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטרמנוע
5 הילוכים אוט’ עם אפשרות לתפעול ידני6 הילוכים ידניתתיבת הילוכים

מידה ב-

מנוע

טורבו דיזל בגיאומטריה משתנה, מצנן ביניים מסילה משותפתסוג
2,442סמ”קנפח

86.0X105.1מ”ממהלך X קדח

15.5:1-יחס דחיסה
154/3,500181/3,500סל”ד/כ”סהספק מרבי

מומנט פיתול
סל”ד/
קג”מ

38.8/1,500-2,50043.8/2,500

--מערכת AS&G )עצור וסע(

העברת כוח

ממיר מומנטמכני יבש 2 דיסקיםמצמד
5 הילוכים אוט’ עם אפשרות לתפעול ידני6 הילוכים ידניתסוג תיבת הילוכים

יחסי העברה

4.283.52הילוך ראשון
2.2982.042הילוך שני

1.4371.4הילוך שלישי
11הילוך רביעי

0.7760.716הילוך חמישי

-0.651הילוך שישי
3.9593.224הילוך אחורי

3.6923.917יחסי העברה סופי

תיבת העברה
1יחס גבוה

2.566יחס נמוך

ביצועים

169177קמ”שמהירות מרבית

צריכת דלק )ליטר/100 
ק”מ(*

8.29.19.1עירוני
6.16.66.6בינעירוני

6.97.57.5משולב

מערכת דלק
75ליטרקיבולת מיכל דלק

סולרסוג דלק

מערכת היגוי
הגה כוח - מסרק ומוט משונןתיבת הגה

5.9מטררדיוס סיבוב מינימאלי

מיתלים
נפרדים - עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירלייםקדמיים
סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרןאחוריים

בלמים
”16 דיסק מאוורראינצ’קדמיים
”11.6 תוףאינצ’אחוריים

 מפרט 
 טכני 

לדגמי
4x4
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R 205/80קדמיים ואחורייםצמיגים 16245/70 R 16245/65 R 17
סגסוגת קלה ”17סגסוגת קלה ”16 אינצ’קדמיים ואחורייםחישוקים

מידות ומשקלים

5,2055,285מ”מאורך כללי

1,7851,815מ”מרוחב כללי

1,7751,780מ”מגובה כללי

3,000מ”מבסיס גלגלים

מפשק גלגלים
קדמיים

מ”מ
1,520

1,515אחוריים

200205מ”ממרווח קרקע )ללא מטען(

1,520מ”מאורך תא מטען
1,470מ”מרוחב תא מטען
475מ”מגובה תא מטען

1,8701,875ק”גמשקל עצמי

2,9002,910ק”גמשקל כולל מורשה
1,0301,035ק”גכושר העמסה מרבי

כושר גרירה מרבי
עם בלמים

ק”ג
3,100

750ללא בלמים

5-מספר מושבים

IntenseDesertSupreme/Dakar SEרמת גימור

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, 

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב בארץ יתכנו שינויים.



קבינה כפולהתא נוסעים

IntenseDesertSupremeDakar SEרמת גימור
פנים ונוחות

-מושבים בריפוד בד אפור כהה

---מושבים בריפוד עור שחור

---מושב נהג חשמלי וחימום למושבים הקדמיים

הגה כוח מתכוונן לגובה

--הגה כוח מתכוונן לעומק

-הגה 4 צלעות בציפוי עור

בקרת שיוט )Cruise Control( בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות

---מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

-ידית הילוכים בציפוי עור

--מזגן 

--מזגן עם בקרת אקלים דיגיטלית

אימובילייזר מקורי-משבת מנוע

4 חלונות חשמליים 

נעילת דלתות מרכזית

נעילת דלתות אוטומטית בנסיעה מעל 15 קמ״ש 

מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים

ללא איתות--מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות איתות

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים

--חיישן גשם

--חיישן תאורה

-ידיות דלת פנימיות בגימור כרום

ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע

ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה 

מושב נהג עם כוונון גובה וכוונון זווית משענת גב

תאורת מפה קדמית לנהג ולנוסע

מגני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה )לנוסע בלבד(

תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב

זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות קדמיות ואחוריות

מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג

תא כפפות ננעל ומואר

12V משענת יד + קונסולה מרכזית ושקע חשמלי

PIANO BLACK בסיס ידית הילוכים בגימור--

 מפרט 
 אבזור 
לדגמי 

 4x4
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IntenseDesertSupremeDakar SEרמת גימור

-פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף

-מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף

מחזיק כוסות לנהג ולנוסע

PIANO BLACK משענת יד בדופן הדלת בגימור--

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

תאי אחסון בדלתות הקדמיות

כיסי אחסון בגב מושבי הנהג והנוסע

)Easy Select( 4 מסוג חוגה - 3 מצביםX4 בורר מצבי--

)Super Select II( 4 מסוג חוגה - 4 מצביםX4 בורר מצבי--

מחשב דרך המציג: צריכת דלק ממוצעת, טווח נסיעה ותזכורת טיפולים

---KOS - מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח

תקשורת ושמע

)CD ללא( CONNECTED CAR מערכת מולטימדיה--

--מצלמת נסיעה לאחור

Bluetooth דיבורית

 CD מערכת שמע עם נגן--

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

Bluetooth שליטה מגלגל ההגה על דיבורית

USB שקע

4466מספר רמקולים

חוץ

--שמשות כהות בחלונות האחוריים

-DRL - מערכת תאורת יום

LED מסוג DRL מערכת---

-תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוונון גובה ידני

Bi-Xenon פנס ראשי מסוג---

מדרך צד מלבני

--פגוש אחורי הכולל מדרך

--מגלש קדמי מוכסף

-כנפוני צד

מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום



6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען

מגיני בוץ קדמיים ואחוריים

פגוש קדמי בצבע הרכב

גריל קדמי בצבע כרום

ידיות דלתות חיצוניות בצבע כרום

-מפתח עם שלט מובנה

בטיחות

7 כריות אוויר:

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר וילון

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע )כולל חיווי(

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

RDL - נעילת דיפרנציאל אחורי 

HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה 

TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור 

ASTC - מערכת בקרת יציבות ומשיכה 

 RISE - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה

ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי

פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז

פנס ערפל אחורי

---פנסי ערפל קדמיים בגימור שחור

--פנסי ערפל קדמיים בגימור מוכסף

קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים

MOBILEYE 630 מערכת

IntenseDesertSupremeDakar SEרמת גימור
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 מפרט 
 טכני 

לדגמי
4x2

קבינה כפולהתא נוסעים

InviteInstyleרמת גימור
4X2הנעה

טורבו דיזל אינטרקולר 2.4 ליטרמנוע

6 הילוכים ידניתתיבת הילוכים
5 הילוכים אוט׳ עם אפשרות 

לתפעול ידני

מידות ב-

מנוע

טורבו דיזל מצנן ביניים מסילה משותפתסוג

2,442סמ”קנפח

86.0X105.1מ”ממהלך X קדח

15.5:1-יחס דחיסה
154/3,500סל”ד/כ”סהספק מירבי

38.8/1,500-2,500סל”ד/קג”ממומנט פיתול

-מערכת AS&G )עצור וסע(

העברת כוח

ממיר מומנטמכני יבש 2 דיסקיםמצמד

6 הילוכים ידניתסוג תיבת הילוכים
5 הילוכים אוט’ עם אפשרות 

לתפעול ידני

יחסי העברה

4.283.52הילוך ראשון

2.2982.042הילוך שני

1.4371.4הילוך שלישי

11הילוך רביעי

0.7760.716הילוך חמישי

-0.651הילוך שישי

3.9593.224הילוך אחורי

3.6923.917יחס העבר סופי

ביצועים

169קמ”שמהירות מירבית

 צריכת דלק
)ליטר/100 ק”מ*(

8.08.9עירוני

6.06.4בינעירוני

6.77.3משולב

מערכת דלק
75ליטרקיבולת מיכל דלק

סולרסוג דלק

*נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, 

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.



מערכת היגוי
הגה כוח - מסרק ומוט משונןתיבת הגה

5.9מטררדיוס סיבוב מינימלי

מתלים
נפרדים - עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירלייםקדמיים

סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרןאחוריים

בלמים
”16 דיסק מאוורראינצ’קדמיים

”11.6 תוףאינצ’אחוריים

245/70קדמיים ואחורייםצמיגים R 16

”16 סגסוגת קלהאינצ’קדמיים ואחורייםחישוקים

מידות ומשקלים

5,205מ”מאורך כללי

1,815מ”מרוחב כללי

1,780מ”מגובה כללי

3,000מ”מבסיס גלגלים

מפשק גלגלים
קדמיים

מ”מ
1,520

1,515אחוריים

200מ”ממרווח קרקע )ללא מטען(

1,520מ”מאורך תא מטען

1,470מ”מרוחב תא מטען

475מ”מגובה תא מטען

1,765ק”גמשקל עצמי

2,800ק”גמשקל כולל מורשה

1,035ק”גכושר העמסה מרבי

כושר גרירה מרבי
2,700ק”געם בלמים

750ק”גללא בלמים

5-מס’ מושבים

InviteInstyleרמת גימור

סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן. לאחר שקילת הרכב בארץ יתכנו שינויים.



 מפרט 
 אבזור 
לדגמי

4x2

קבינה כפולהתא נוסעים

InviteInstyleרמת גימור
פנים ונוחות

מושבים בריפוד בד אפור כהה

הגה כוח מתכוונן לגובה

-הגה 4 צלעות בציפוי עור

בקרת שיוט )Cruise Control( בשליטה מגלגל ההגה עם מגביל מהירות

-ידית הילוכים בציפוי עור

מזגן 

אימובילייזר מקורי-משבת מנוע

4 חלונות חשמליים 

נעילת דלתות מרכזית

נעילת דלתות אוטומטית בנסיעה מעל 15 קמ"ש

מראות צד חשמליות בציפוי כרום עם מפשיר אדים

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון השהייה כולל מתזים

-ידיות דלת פנימיות בצבע כרום

-פאנל מרכזי בגימור PIANO BLACK וכסוף

-מסגרות מיזוג אוויר בגימור כסוף

ידית אחיזה לסיוע בכניסה לרכב לנהג ולנוסע

ידית אחיזה מתקפלת + וו לתלייה 

מושב נהג עם כוונון גובה וכוונון זווית משענת גב

תאורת מפות קדמית לנהג ולנוסע

מגיני שמש לנהג ולנוסע כולל מראה )לנוסע בלבד(

תא אחסון למשקפיים בתקרת הרכב

זמזם ונורית התראה לנעילת חגורות בטיחות 

מנגנון פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג 

תא כפפות ננעל ומואר

12V משענת יד+קונסולה מרכזית ושקע חשמלי

מחזיק כוסות לנהג ולנוסע

משענת יד אחורית מתקפלת עם מחזיק כוסות

תאי אחסון בדלתות הקדמיות

כיסי אחסון בגב מושבי הנהג והנוסע

תקשורת ושמע
 24



InviteInstyleרמת גימור
 CD מערכת שמע עם נגן

Bluetooth דיבורית 

USB שקע

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

-שליטה על דיבורית Bluetooth מגלגל ההגה

4 רמקולים

חוץ

תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוונון גובה ידני

חישוקי סגסוגת קלה

מדרך צד מעוגל

כנפוני צד

מנגנון פתיחת ארגז עם ידית בגימור כרום

6 ווים פנימיים בארגז לעגינת המטען

מגיני בוץ אחוריים וקדמיים

פגוש קדמי בצבע הרכב

גריל קדמי בגימור כרום

ידיות דלתות חיצוניות בגימור כרום

DRL - מערכת תאורת יום
מפתח עם שלט מובנה

בטיחות

7 כריות אוויר:

זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

אפשרות ניתוק כרית אוויר הנוסע )כולל חיווי(

 RISE - מרכב מחוזק לחלוקת עומסים בזמן תאונה

פנס בלימה שלישי אחורי על גבי דלת הארגז

פנס ערפל אחורי

-פנסי ערפל קדמיים

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה



ASTC - בקרת יציבות בשילוב בקרת משיכה

HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה

TSA - מערכת בקרת יציבות לגרור

ווי עיגון למושב תינוק מסוג ISO-FIX במושב האחורי

קורות חיזוק בדלתות להגנה על הנוסעים

MOBILEYE 630 מערכת

InviteInstyleרמת גימור
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מפרט צבעים 

מפרט חישוקי סגסוגת 

כסוף בהירלבן** לבן פנינה*

כחול אדום

גרניטירוקשחור

אפור

Intense 16: בדגם”Desert-4 וX2 16: בדגמי”

Dakar SE-ו Supreme בדגמי*

Dakar SE-ו Supreme מלבד דגמי **
ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים 

במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. 
המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

 Supreme 17: בדגמי”
Dakar SE-ו



הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות 
והנתונים המובאים בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, 
בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה 
בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון 

הפרוספקט. התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

לפרטים נוספים 3151*

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*דגם

INVITE 4X2 6.015בינעירוני8.0עירוניטרייטון דגם

INSTYLE 4X2 6.415בינעירוני8.9עירוניטרייטון דגם

INTENSE 4X4 6.115בינעירוני8.2עירוניטרייטון דגם

DESERT/ 4X4 טרייטון דגם
SUPREME/DAKAR SE6.615בינעירוני9.1עירוני

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009

זיהום מזערי זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

603-057 ,603-056 ,603-060 ,603-062 ,603-063 ,603-064INVITE, INSTYLE, INTENSE, DESERT, SUPREME, DAKAR SE 6טרייטון

7 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת 
  סטייה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב בשטח מת

 בקרת שיוט אדפטיבית

7 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת 
  סטייה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב בשטח מת

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו-גלגלי

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי תמרורי תנועה

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו-גלגלי

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור:
INVITE, INSTYLE, INTENSE, DESERT

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור:
SUPREME, DAKAR SE

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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