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4WDS-AWCהנעה
5מס׳ מושבים

82כ"סהספק מירבימנוע קדמימנועים חשמליים

14קג"ממומנט

95כ"סהספק מירבימנוע אחורי

19.9קג"ממומנט

ליתיום-יוןסוגסוללה

300וולטמתח כולל

13.8קוט"שהספק

טעינה באמצעות שקע כוח ביתי )Mode 2( משך זמן טעינה*
)Mode 3( או עמדה מנוהלת

כ-4 שעות

טעינה מהירה עד SOC 80% באמצעות עמדה 
)Mode 4( ייעודית

כ-25 דקות

בנזין - 16 שסתומים DOHC MIVECסוגמנוע

2,360סמ"קנפח

135/4,500סל"ד/כ"סהספק מירבי

21.5/4,500סל"ד/קג"ממומנט

177כ"סחשמלי בלבד )EV( והיברידי טוריהספק לפי מצב נסיעה*ביצועים

224היברידי מקביל

170קמ"שמהירות מקסימלית*

)EV( 135קמ"שמהירות מקסימלית בנסיעה חשמלית בלבד

10.5שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

**WLTP - )חשמלי בלבדצריכת דלק )ליטר/100 ק"מ EV 0.1טעינה מלאה - מצב

7.4טעינה מינימלית

2משוקללת

**WLTP - )גרם/ק"מ( CO2 חשמלי בלבדפליטת EV 3טעינה מלאה - מצב

167טעינה מינימלית

46משוקללת

**)WLTP( 45ק"מטווח נהיגה חשמלית מקסימלי

5.3מטררדיוס סיבוב מינימלי

התמונות להמחשה בלבד / *על פי פרסומי היצרן ובתנאי מעבדה. **עפ״י נתוני יצרן בתנאי מעבדה לפי נתוני תקן WLTP. טווח הנסיעה מושפע בין היתר 
מאופן תפעול הרכב, תנאי הסביבה, טופוגרפיה, קיבולת הסוללה בראשית הנסיעה, מצב צמיגים והוא עשוי להיות שונה מהמצויין במפרט זה.
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הינע סופי )Transaxle(אמצעי העברת כוחהעברת כוח

3.425מנוע בנזיןקדמייחסי העברה סופיים

9.663מנוע חשמלי

7.065מנוע חשמליאחורי

הגה כח עם תגבור חשמלי - EPSסוגמערכת היגוי

מקפירסון עם מוט מייצבקדמייםמתלים

מתלה רב זרועיאחוריים

בלמי דיסק מאוורריםקדמייםבלמים

בלמי דיסקאחוריים

סגסוגת קלה "18אינץ'קדמיים ואחורייםחישוקים

225/55R18צמיגים

4,695מ"מאורך כללימידות ומשקלים

1,800רוחב כללי

1,710גובה כללי )כולל מסילות גגון(

2,670בסיס גלגלים

1,540מפשק גלגלים

190מרווח קרקע )ללא מטען(

21מעלותזווית גישה

22.5זווית נטישה

1,8801,900ק"גמשקל עצמי

2,390משקל כולל מורשה

1,602-463ליטרנפח תא מטען

45קיבולת מיכל הדלק

750ק"גכושר גרירה מירבי )ללא בלמים(

1,500כושר גרירה מירבי )עם בלמים(
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7 כריות אוויר:בטיחות

+++זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 

אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע 
באמצעות מפתח

+++

+++זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

+++זוג כריות וילון לאורך הרכב

+++כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

TCL+ASC - מערכת אקטיבית לבקרת 
יציבות ומשיכה

+++

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים 
בבלימה 

+++

+++EBD - מערכת לחלוקת עוצמת בלימה 

+++HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה 

+++BAS - מערכת עזר לבלימה 

+++SAWC - מערכת הנעה מתקדמת

+++TPMS - מערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים

+++עוגני ISO FIX לעגינת מושבי ילדים

+++סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

ESS - איתות בלימת חירום )הבהוב פנסים 
אחוריים(

+++

ערכת תיקון חירום לצמיג נקור אחד )ללא 
גלגל חילופי(

+++

+++AVAS - מערכת אזהרת רכב אקוסטית

BILSTEIN בולמי זעזועים--+

מערכות 
בטיחות 

מתקדמות

FCM - איפחות התנגשות קדמית כולל זיהוי 
הולכי רגל

+++

+++ACC - בקרת שיוט אדפטיבית

+++LDW - התראה על סטייה מנתיב

SUPREMELUXURYS.EDITION

+++AHB - שליטה אוטומטית באורות גבוהים

UMS - מערכת מניעת האצה פתאומית 
לא רצויה

-++

++-BSW - התראה על שטח מת

++-RCTA - התראה על תנועה אחורית חוצה

+++שקע טעינת חשמלחוץ

+++שקע טעינה מהירה ייעודי

כרום כהה++שבכה קדמית )גריל(: מסגרת כרום

+++פגוש קדמי בצבע הרכב

+++מראות צד בצבע הרכב

+++ידיות דלתות חיצוניות צבע הרכב

)Privacy glass( חלונות כהים בחלק האחורי+++

+++מסיט רוח )ספויילר( אחורי מוגדל

+++פס קישוט כרום בדלת תא המטען

שחורותכסופותכסופותמסילות גגון

++-גג שמש חשמלי

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון 
השהיה כולל מתזים

+++

+++מגב אחורי הכולל מתז עם השהיה

+++פס קישוט כרום לאורך החלונות

+++הגה 4 צלעות בציפוי עורפנים

+++בקרת שיוט הנשלטת מגלגל ההגה

+++בקרת הגבלת מהירות הנשלטת מגלגל ההגה

בלם יד חשמלי בעל פונקציית
Brake Auto Hold

+++

מתג בורר הנעה כפולה
NORMAL, LOCK, SNOW

+++

SPORT מתג הפעלה/כיבוי מצב+++

מפרט אבזור
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מתג Save/Charge להפעלה/כיבוי מצב 
טעינה או מצב שמירת טעינה

+++

מתג EV להפעלה/כיבוי מצב נסיעה 
חשמלית בלבד

+++

מנופי בלימה רגנטיבית בשליטה מההגה 
)6 רמות(

+++

תצוגת לוח שעונים LCD צבעונית הכוללת 
מידע אודות מחשב דרך, התרעה לטיפול, 

טמפרטורה חיצונית, צריכת דלק ממוצעת, 
מצב מיכל דלק, מצב הנעה, מנורת אזהרה 

ממפגע, רמת טעינה רגנטיבית, מדד צריכת 
אנרגיה, מספר קילומטרים נותרים בנסיעה 

חשמלית, מצב סוללה, זרימת אנרגיה

+++

+++נורת אינדיקציה לנוזל שמשות

+++כיסוי גלילה לתא המטען

+++מדרך רגל שמאל לנהג

+--דוושות אלומיניום

תאורה 
ונראות

תאורה חיצונית

תאורה ראשית מסוג הלוגן עם כיוונון 
גובה האלומה

+--

תאורה ראשית מסוג LED )אור נמוך וגבוה( 
עם כיוון אוטומטי

-++

+++מתזים לפנסים הקדמיים

LED מסוג DRL תאורת+++

+++מראות צד חשמליות

+++מראות צד מחוממות ומתקפלות חשמליות

+++פנס איתות על מראות צד

+++פנס בלימה מסוג LED על ספויילר אחורי

LEDLED+פנסי ערפל קדמיים 

+++פנס ערפל אחורי

SUPREMELUXURYS.EDITION

תאורה פנימית

+++תאורת פנים עם תאורת מפות מלפנים

+++תאורת רגליים מלפנים

+++תאורה אחורית

+++תאורה בתא המטען

+++חיישן תאורה אוטומטי

תאורת ליווי בעת כניסה לרכב או 
יציאה מהרכב

+++

KOS - מערכת כניסה והתנעה נוחות
ללא מפתח

+++

דלת תא מטען חשמלית עם שליטה 
ממפתח חכם

-++

+++אימובילייזר מקורי

+++נעילה מרכזית

+++4 חלונות בהפעלה חשמלית

סוככי שמש קדמיים לנהג ולנוסע הכוללים 
מראה, מחזיק כרטיסים ותאורה

+++

+++מראה פנימית בעלת עמעום אוטומטי

+++תא כפפות מואר הכולל מדף עילי נסתר

--+תא עילי למשקפיים

+++משענת יד מרכזית הכוללת תא אחסון

+++קונסולה מרכזית עם מחזיקי ספלים

+++שקע מצת

+++שקע 12V בתא המטען

כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים
מושב נוסע 

בלבד
++

+++מחזיק בקבוקים בדופן הדלתות

+++תאי אחסון בדלתות

+++4 נקודות עיגון ברצפת תא המטען  
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++-חיישני חניה קדמיים ואחורייםנוחות

+++מצלמת נסיעה לאחור

+--מצלמות היקפיות

+++בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

+++זוג פתחי מיזוג לשורה השניה

חיישן גשם המפעיל את המגבים 
באופן אוטומטי

+++

תקשורת 
ושמע

Connected Car מערכת מולטימדיה+++

שישה רמקולים: ארבעה רמקולים + 
שני טוויטרים

+++

+++דיבורית Bluetooth ותפעול מגלגל ההגה

AUX-ו USB שקעי+++

כיסוי מושביםמושבים

--+מושבי Comfort-Tec מהודרים

-+-מושבי עור

+--מושבי עור פרמיום

SUPREMELUXURYS.EDITION

++-מושב נהג עם כיוונון חשמלי

++-חימום למושבים קידמיים

שורה ראשונה

+++כיוונון גובה מושב נהג

+++כיוונון משענות ראש קדמיות

+++כיוונון גובה חגורות הבטיחות הקדמיות

חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן 
המופעל בעת תאונה

+++

שורה שניה

+++כיוונון מושבים

+++אפשרות לקיפול מושבים למצב שטוח

+++חלוקת קיפול מושבים ביחס 60:40

+++כיוונון משענות ראש

+++חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון

- 3 שנים או 100,000 ק"מ*

- 5 שנים או 100,000 ק"מ* על רכיבי המערכת החשמלית

- 8 שנים או 160,000 ק"מ* על הסוללה

- שנתיים ראשונות ללא הגבלת ק"מ

*לפי המוקדם יותר מביניהם.

אחריות
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עור אפורעור שחור

Supreme/Luxury 18 בדגמי"S.Edition 18 בדגם"
בגימור כרום כהה

Comfort-Tecעוד פרמיום

ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

מפרט צבעים

חישוקי סגסוגתמושבים

אפור טיטניום

שחור שחור רובי

לבן פנינה

גרניט

כסוף

אדום



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.

 זיהוי הולכי רגל7 כריות אוויר
 מצלמת רוורס בקרת סטייה מנתיב

 חיישני לחץ אויר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 חיישני חגורות בטיחות ניטור מרחק מלפנים

 בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי כלי רכב בשטח מת
 זיהוי תמרורי תנועה בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי רכב דו-גלגלי

 זיהוי הולכי רגל7 כריות אוויר
 מצלמת רוורס בקרת סטייה מנתיב

 חיישני לחץ אויר מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 חיישני חגורות בטיחות ניטור מרחק מלפנים

 בלימה אוטומטית בעת חירום זיהוי כלי רכב בשטח מת
 זיהוי תמרורי תנועה בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי רכב דו-גלגלי

SUPREME פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורLUXURY/S.EDITION פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

590-154PHEV SUPREME 6אאוטלנדר

 590-155 ,590-156PHEV LUXURY/S.EDITION 7אאוטלנדר

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה
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נתוני צריכת דלק וחשמל*

צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת דגם
לשתי הנעות )ליטר/100 ק״מ(

צריכת חשמל
)וואט שעה/ק״מ(

טווח נסיעה
חשמלית )ק״מ(

 PHEV SUPREME LUXURY/S.EDITION אאוטלנדר
2.42.016945 ליטר, 4x4 אוט'

.2007/715 EC נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן*
 **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי 

)גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

WLTP נתוני היצרן, ע״פי בדיקת מעבדה. תקן


