
The Caravelle 6.1
קראוול 6.1



תיאור דגם
קראוול קומפורטליין קצר 150 

,2.0TDI BMT ,כ"ס 
אוטומט 7 הילוכים

קראוול קומפורטליין קצר 199 
,2.0TDI BMT ,כ”ס 
אוטומט 7 הילוכים

קראוול קומפורטליין ארוך 150 
,2.0TDI BMT ,כ”ס 
אוטומט 7 הילוכים

קראוול קומפורטליין ארוך 199 
,2.0TDI BMT ,כ”ס 
אוטומט 7 הילוכים

SHBTF7SHBTM7SHJTF7SHJTM7קוד דגם

1,9681,9681,9681,968נפח )סמ"ק(

340/1,500-3,000450/1,400-2,400340/1,500-3,000450/1,400-2,400מומנט )נ"מ/סל"ד(

150/3,250-3,750199/3,800-4,000150/3,250-3,750199/3,800-4,000הספק )כ"ס(

 
צמיגים

R16 215/65R17 235/55R17 215/60R17 215/60מידות צמיגים

מיכל דלק

70707070מיכל דלק )ליטר(

מידות

3,0003,0003,4003,400מרחק סרנים )מ"מ(

11.911.913.213.2קוטר סיבוב )מטר(

4,9044,9045,3045,304אורך )מ"מ(

1,9041,9041,9041,904רוחב כללי )מ"מ(

2,2972,2972,2972,297רוחב כולל מראות )מ"מ(

1,9701,9701,9901,990גובה )מ״מ(

1,6271,6271,6271,627רוחב תא מטען )מ"מ(

 רוחב תא מטען
1,2191,2191,2191,219בין בתי גלגלים )מ"מ(

אורך תא מטען מאחורי שורת
7397391,1181,118מושבים שלישית )מ"מ(

1,3351,3351,3321,332גובה תא מטען )מ"מ(

 רוחב/גובה דלת הזזה
1,261/1,0171,261/1,0171,261/1,0171,261/1,017צד ימין )מ"מ(

 רוחב/גובה דלת הרמה
1,276/1,4381,276/1,4381,276/1,4391,276/1,439אחורית )מ"מ(

משקל )ק״ג(

3,0803,0803,0803,080כולל

2,2252,2832,0412,366כללי ריק*

8557971,039714העמסה**

כושר גרירה )ק״ג(

2500250025002500עם בלמים

750750750750ללא בלמים

קראוול קומפורטליין 
מערכת מיזוג קדמית מקורית Climaticבטיחות וטכנולוגיה

מערכת שמע Composition Colour כולל 6 רמקולים, מסך מגע 6.5" ודיבורית BT מובנית4 כריות אוויר )נהג+נוסע( עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע

מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד באמצעות Car Play )אפל( או Android Auto )גוגל(**נורה וזמזם אזהרה לנעילת חגורת בטיחות לנהג

שקע USB type C ושקע 12Vניטור לחץ אוויר בצמיגים

 Front assist + Emergency breaking + הגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמעחבילת בטיחות הכוללת בקרת שיוט אדפטיבית

ציפוי גומי ברצפת קבינה אחוריתמערכת מובילאיי מדגם 630 בהתקנה מקומית*

אבזור חיצוניאבזור פנים

חלונות חשמליים קדמייםמושב נהג מתכוונן לגובה עם משענת יד קבועה

מראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדיםמושב כפול ליד הנהג עם תא אחסון

בתי מראות וידיות בצבע שחורספסל אחורי עם שלושה מושבים



חבילת LUXURY לקראוול קומפורטליין כוללת:פגושים בצבע שחור
פנסי ערפל קדמיים מתכווננים בפניותפנסי הלוגן קדמיים

פגושים בצבע הרכבתאורת נהיגת יום ייעודית

הכנה מקורית לוו גרירה

גריל קדמי עם פס כרום

ארגז אלומיניום מקורי

מדרגה לטיפוס

טבעות קשירה בארגז

3 דפנות נפתחות של הארגז

צבע רגיל
B4B4 | 01 לבן

4B4B | 02 אדום

צבע מטאלי 
3S3S | 03  כחול כוכבים מטאלי

X3X3 | 04 אפור מטאלי

1B1B | 05 בז׳ מטאלי

8E8E | 06 כסף מטאלי

צבע פנינה
2T2T | 07 שחור פנינה

חישוקים

”CLAYTON“ 01 חישוקי סגסוגת 16״ 
*סטנדרט בדגמי 150 כ״ס

"DEVENPORT" 02 חישוקי סגסוגת 17״ 
*סטנדרט בדגמי 199 כ״ס
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* מערכת מובילאיי כוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי תמרורים והתראה לפני התנגשות 
בהולך רגל או רוכב אופניים

תצורת מוניתתצורת אט״ז
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דגם
צריכת דלק ממוצעת 
בליטרים ל-100 ק"מ

דרגת
זיהום 
אויר בינעירוניעירוני

7.25.715קראוול קומפורטליין קצר 2.0TDI BMT, 150 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים

7.65.915קראוול קומפורטליין קצר 2.0TDI BMT, 199 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים

7.45.915קראוול קומפורטליין ארוך 2.0TDI BMT 150 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים

7.65.915קראוול קומפורטליין ארוך2.0TDI BMT, 199 כ"ס, אוטומט 7 הילוכים

*נתוני היצרן ע"פ בדיקת מעבדה, תקן EG/2007/37 ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת( התשס״ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

SHBTF72.0 כ״ס אוטומט 7 הילוכיםTDI BMT, 150 ,6קראוול קומפורטליין קצר

SHBTM72.0 כ״ס אוטומט 7 הילוכיםTDI BMT, 199 ,6קראוול קומפורטליין קצר

SHJTF72.0   150 כ״ס, אוטומט 7 הילוכיםTDI BMT ,0קראוול קומפורטליין ארוך

SHJTM72.0 כ״ס אוטומט 7 הילוכיםTDI BMT, 199 ,0קראוול קומפורטליין ארוך
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רמת האבזור הבטיחותי:

*לתשומת ליבך: הנתונים המופיעים במפרט זה מבוססים על נתונים שהתקבלו מהיצרן. יתכן שהתמונות, התיאורים והאיורים כוללים אביזרים או פריטי ציוד מיוחד שאינם חלק מהמפרט הסטנדרטי. כמו כן, ייתכנו הבדלים 
בין התיאור, המידע, הנתונים והתמונות המובאים במפרט לבין הדגמים המשווקים על-ידי היבואן, לרבות לעניין המפרט הטכני, האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים ו/או במוצרי התעבורה 
ו/או באביזרים בהתאם לשינויים הנעשים ע"י היצרן מעת לעת. אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן לאספקת כל או חלק מן הדגמים, האביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו. היצרן 
ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, או לשנות ולשפר את פרטי המפרט, ללא הודעה מוקדמת. התמונות במפרט הינן להמחשה בלבד. מסמכי ההזמנה בלבד, הם אלו אשר יחייבו את היבואן. ט.ל.ח.
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