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מידע טכני

אבזור
גולף  2.0 GTIל'  230 TSIכ"ס :BM
אביזרי תפעול

 #מערכת  Keylessלגישה והנעה ללא מפתח
#
 #מערכת בקרת אקלים מפוצלת לנהג ולנוסע לצידו מסוג
" #קלימטרוניק" עם פתחי מיזוג לנוסעים מאחור
 #מערכת מולטימדיה מדגם  Composition Mediaעם מסך מגע "8
לשליטה על תפריטי הרכב ,תומכת בקבצי MP3
 #שקע לחיבור  AUX ,USBוכרטיס SD
 #מערכת  App Connectלחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car play
( #אפל) או ( Android Autoגוגל)*
 #דיבורית  B.Tכוללת יכולת השמעת קבצי אודיו ()A2DP
 8 #רמקולים
 #אנטנה משולבת בשמשה אחורית
 #שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך
 #מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם הפשרת אדים
 #מנופי העברת הילוכים מההגה
 #מערכת  Start & Stopלהדממת המנוע בעת עצירה
 #מערכת תאורת חנייה Coming Home Leaving Home
 #מראות איפור משולבות בסוככי השמש
 #תאורת קריאה אישית מלפנים
 #תצורת  5דלתות
 #חלונות חשמליים

אבזור פנימי

 #גלגל הגה וידית הילוכים עם ציפוי עור
 #ריפודי בד מדגם ״Clark״
 #מושבים קדמיים מתכווננים לגובה ולעומק
 #משענת יד קדמית מתכווננת בעלת תא אחסון
 #משענת יד אחורית עם מחזיקי כוסות
 #מאפרה ומצת
 #משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת
 #תא כפפות מקורר
 #דוושות ספורט עם ציפוי אלומיניום
 #מראה מרכזית מתכהה
 #חיישן גשם

אביזרי בטיחות

 #מערכת בקרת שיוט אדפטיבית ACC

 #מערכת אקטיבית לשמירה וניטור מרחק מלפנים Front Assist
 #מערכת בלימה אוטומטית בעיר AEBS
 #מערכת לסיוע בבלימות חירום BAS
 #מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים PPP
 #מערכת בלימה למניעת תאונה משנית Multi Collision Brake
 #מערכת התראת עייפות Fatigue Detection
 #בלם יד חשמלי עם פונקציית Auto Hold

 7 #כריות אוויר
 #מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע
 #מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית EDL
 #מערכת נעילת דיפרנציאל אלקטרונית מורחבת XDS -
 #מערכת להעברה יעילה של כוח המנוע אל הכביש TCS -
 #תאורת נהיגת יום ייעודית LED
 4 #בלמי דיסק
 #מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS
 #מערכת לבקרת יציבות ושמירה על הרכב בנתיב הנסיעה ESP
 #מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 #גלגל חלופי קטן חוסך מקום ומשקל
 #חגורות בטיחות קדמיות פירוטכניות עם כוונון לגובה וקדם מותחן
 3 #חגורות בטיחות אחוריות מעוגנות ב 3-נקודות
 #נקודות עיגון  Isofixו Top Tether -להתקנה קלה ובטוחה של
 #מושבי בטיחות לילדים במושב האחורי

מנוע ותיבת הילוכים

ביצועים

משקלים
מידות הרכב

מידות
תא מטען

 – 0Q0Qלבן טהור

 – 2T2Tשחור מטאלי

אבזור אופציונאלי

 #חישוקי סגסוגת בגודל 225/40 R18
 #מתלים אדפטיביים
 #מושבים בריפוד עור
 #חלונות צד אחוריים ושמשה אחורית כהים
 #חיישני חניה קדמיים ואחוריים
 #מערכת סיוע לחניה ""Park Assist
 #מצלמה אחורית
 #תאורת  LEDקדמית עם תאורת פנייה דינאמית ופס קישוט אדום
*כיום נתמך ע״י אפל בלבד

תיבת הילוכים

1,984

נפח מנוע

סמ"ק

מומנט מרבי

סל"ד/קג"מ

35.7/1,500-4,600

הספק מרבי

סל"ד/כ"ס

230/4,700-6,200

מספר צילינדרים /שסתומים למנוע

אבזור חיצוני

 #צמיגים בגודל 225/45 R17
 #חישוקי סגסוגת מדגם Brooklyn
 #בתי מראות וידיות בצבע הרכב
 #מנורות איתות במראות צד
 #חלון זכוכית פנורמי בגג עם הפעלה חשמלית והטיה אנכית
 #זוג מפלטים מצופים כרום
 #פנסי  LEDאחוריים
 #פנסי ערפל  LEDמשולבים בפגוש הקדמי

 6 ,DSGהילוכים

4/4

מהירות מירבית

קמ"ש

248

תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש

שניות

6.4

צריכת דלק בנסיעה עירונית

ליטר 100/ק"מ

8.2

צריכת דלק בנסיעה בין עירונית

ליטר 100/ק"מ

5.4

צריכת דלק בנסיעה משולבת

ליטר 100/ק"מ

6.4

פליטת  CO2משולבת

גרם/ק"מ

148

משקל עצמי*

ק"ג

1,468

משקל מורשה

ק"ג

487

משקל כולל

ק"ג

1,880

אורך

מ"מ

4,268

רוחב (ללא מראות)

מ"מ

1,790

גובה

מ"מ

1,442

מרחק סרנים

מ"מ

2,626

קוטר סיבוב

מטר

10.9

קיבולת מיכל דלק

ליטר

50

נפח תא מטען
אורך
רוחב בין בתי הגלגל

ליטר
מ"מ
מ"מ

380
839
1,003

 – K8K8כסף לבן מטאלי

 – 8P8Pכחול אפרפר מטאלי

 – K5K5אפור בהיר מטאלי

 – H7H7כחול אטלנטי מטאלי

 – X3X3אפור כהה מטאלי

 – G2G2אדום

 – V5V5אדום כהה יין

* נתון המשקל העצמי כולל מיכל דלק מלא עד  90%ואת משקל הנהג ( 75ק"ג) .נתוני המשקל העצמי והמורשה מבוססים
על נתוני היצרן ועשויים להשתנות בהתאם לאבזור הרכב .נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג מבוססים על משקל הרכב
ללא תוספת אבזור .התמונות להמחשה בלבד וכוללות תוספות שאינן חלק מהמפרט .החברה שומרת לעצמה את הזכות
לבצע שינוי במפרט הרכב ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח
קוד
דגם
334

דגם
 2.0 GTIל' אוטומט  230כ"ס

דגם
 GTI 2.0ל' אוטומט  230כ"ס

ציון
רמת גימור
בטיחות
GTI
4

נתוני צריכת דלק
דרגת
בליטרים ל  100 -ק"מ
עירונית בינעירונית זיהום אוויר
12
5.4
8.2

נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה תקן EC/715/2007
יתכן פער בין נתוני צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל

רמת
בטיחות 8
גבוהה
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רמת
 0בטיחות
נמוכה

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

