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SLTLARAMIEדגם

6 מושבים6 מושבים5 מושבים5 מושבים6 מושבים 6 מושבים 6 מושבים5 מושבים

RAMBOXרגילRAMBOXרגילארוךRAMBOXרגילרגיל

6,690נפח מנוע
370/2,800הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

110/1,600מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

Borgwarner 4X4 תיבת העברה
2H 4H 4Lבורר חשמלי בעל 3 מצבים

סרן חי רב חיבורי קפיצים ספירליים ומוט מייצבמתלים קדמיים

קפיצי עלים רב שכבתייםמתלים אחוריים

צמיגים וחישוקים

LT275/70R18E BSW ON/OFF ROADמידות צמיגים

-"18חישוקי ברזל בציפוי כרום

"18-חישוקי אלומיניום מפוארים

מידות חיצוניות

6,0306,0306,0306,5896,0306,0306,0306,030אורך
2,0092,0092,0092,0092,0092,0092,0092,009רוחב )ללא מראות(

1,9711,9711,9711,9711,9711,9711,9711,971גובה
2,7822,7822,7824,2902,7822,7822,7822,782בסיס גלגלים

2,0122,0122,0121,0632,0122,0122,0122,012אורך שלוחה קדמית
1,2361,2361,2361,2361,2361,2361,2361,236אורך שלוחה אחורית

25.125.125.1זווית גישה
25.624.425.6זווית נטישה

6.75.76.7היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות
218מרווח גחון

מידות ארגז

1,9381,9381,9382,4971,9381,9381,9381,938אורך
1,6871,6871,2701,2701,6871,2701,6871,270רוחב

1,2961,2961,2701,2961,2961,2701,2961,270רוחב בין בתי גלגלים
511511511511511511511511גובה דופן ארגז

RAMBOX 1,529-1,529--1,529--אורך תא אחסון
RAMBOX 472-472--472--גובה תא אחסון

משקלים

3,500משקל מירבי לגרירה עם בלמים )ק"ג(
3,4363,4363,4363,4933,4363,4363,4363,436משקל עצמי כולל נהג )ק"ג(

1,8711,8711,8712,0861,8711,8711,8711,871משקל העמסה מורשה )ק"ג(
530753075,3075,5795,3075,3075,3075307משקל מירבי כולל )ק"ג(

117נפח מיכל דלק )ליטר(
21נפח מיכל אוריאה )ליטר(

מפרט טכני

המשך אבזור פנים

+מסך מגע בגודל "8.4

+דיבורית בלוטוט' מקורית - שיחות והזרמת מדיה

+שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

Sentry Key מערכת אימובילייזר חכם מסוג+

+תצוגת מידע לנהג הכוללת מחשב דרך

+מערכת בקרת שיוט 

+צופר חשמלי כפול

+נעילה מרכזית

+מראה פנימית עם חיישן מונע סנוור

+שטיחי רצפה יוקרתי מגומי

+תא אחסון אינטגרלי בקונסולה המרכזית

משטח מתקפל בבסיס המושבים האחוריים הנפתח למצב 
העמסה ושינה

+

+תא אחסון אינטגרלי בתחתית המושבים האחוריים

+תאי אחסון ברצפת תא הנוסעים

+תאי אחסון בדלתות

+מערכת מיזוג אוויר עם פתחי מיזוג מלפנים ומאחור

+חלון אחורי בעל מנגנון פתיחה ומפשיר אדים חשמליים

+סוככי שמש משולבים מראות ותאורה

+ידית הילוכים מצופה כרום

+מד טמפרטורה ומצפן

+שקעי 12V + שקעי USB לטעינה

+שקע 115V לטעינת מחשב נייד

+חלונות חשמל

+תאורת קריאה ליושבים מאחור

+זוג תאי כפפות נפרדים 

+תאורה בתא הכפפות עליון

+תאורת עבודה לארגז

+גלגל הגה מצופה עור

מערכת מיזוג אוויר עם פתחי 
מיזוג מלפנים ומאחור

 - בלם מנוע חכם בעל שני מצבים
SMART DIESEL EXHAUST BRAKE

מושב נהג בעל כוונון 
חשמלי ל 10 מצבים

 6.7
Cummins®

 Cummins® מנוע
6.7 טורבו דיזל

 סרן קדמי חי רב חיבורי 
קפיצים ספירליים ומוט מייצב

מערכת שמע  
Uconnect®

Apple CarPlay



מפרט טכני

אבזור פנים

69מס' רמקולים
Alpine סאב וופר-+

USB+AUX+SD Card - כניסות אודיו-+

+-מצלמה אחורית מקורית

Keyless entry - מערכת כניסה ללא מפתח-+

Keyless Start כפתור התנעה-+

Remot start - מערכת התנעה מרחוק-+

+-חלון גג חשמלי

קונסולה מפוארת בין המושבים הקדמיים הכוללת משענת 
יד, תאי אחסון ושקעי אודיו

+++

--++---+שקע מצת/טעינה ליושבים מאחור

+-מערכת חימום לגלגל ההגה

+-לוח מחוונים מצופה עור

+-חיפוי פנים מהגוני בקונסולה מרכזית ובדלתות

+-ריפוד עור יוקרתי בקונסולה המרכזית

SLTLARAMIEדגם

6 מושבים6 מושבים5 מושבים5 מושבים6 מושבים 6 מושבים 6 מושבים5 מושבים

RAMBOXרגילRAMBOXרגילארוךRAMBOXרגילרגיל
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6,700
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בטיחות ובלמים

מערכת Mobileye הכוללת בקרת סטייה מנתיב, ניטור 
מרחק מלפנים, זיהוי הולכי רגל וזיהוי תמרורי תנועה

+

+2 כריות אוויר קדמיות בעלות מנגון פתיחה רב שלבי

+2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

+2 כריות אוויר צידיות מסוג וילון

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים+

 ESC מערכת בקרת יציבות+

Hill Start Assist מערכת עזר זינוק בעליה+

 Electronic Roll מערכת בקרה למניעת התהפכות
Mitigation

+

Rain Brake Support  מערכת עזר בלימה בכביש רטוב+

TCS מערכת בקרת משיכה+

RAB מערכת עזר לקיצור טווח בבלימת חירום+

+חגורות בטיחות קדמיות מתכוונות לגובה

+חגורות בטיחות אחוריות עם מנגנון משיכה חד כיווני

+מערכת עזר לחניה בעלת חיווי קולי וחזותי

+4 בלמי דיסק מאווררים

המשך אבזור פנים

+מסך מגע בגודל "8.4

+דיבורית בלוטוט' מקורית - שיחות והזרמת מדיה

+שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

Sentry Key מערכת אימובילייזר חכם מסוג+

+תצוגת מידע לנהג הכוללת מחשב דרך

+מערכת בקרת שיוט 

+צופר חשמלי כפול

+נעילה מרכזית

+מראה פנימית עם חיישן מונע סנוור

+שטיחי רצפה יוקרתי מגומי

+תא אחסון אינטגרלי בקונסולה המרכזית

משטח מתקפל בבסיס המושבים האחוריים הנפתח למצב 
העמסה ושינה

+

+תא אחסון אינטגרלי בתחתית המושבים האחוריים

+תאי אחסון ברצפת תא הנוסעים

+תאי אחסון בדלתות

+מערכת מיזוג אוויר עם פתחי מיזוג מלפנים ומאחור

+חלון אחורי בעל מנגנון פתיחה ומפשיר אדים חשמליים

+סוככי שמש משולבים מראות ותאורה

+ידית הילוכים מצופה כרום

+מד טמפרטורה ומצפן

+שקעי 12V + שקעי USB לטעינה

+שקע 115V לטעינת מחשב נייד

+חלונות חשמל

+תאורת קריאה ליושבים מאחור

+זוג תאי כפפות נפרדים 

+תאורה בתא הכפפות עליון

+תאורת עבודה לארגז

+גלגל הגה מצופה עור



מפרט טכני

SLTLARAMIEדגם

6 מושבים6 מושבים5 מושבים5 מושבים6 מושבים 6 מושבים 6 מושבים5 מושבים

RAMBOXרגילRAMBOXרגילארוךRAMBOXרגילרגיל

מושבים

+-מושב נוסע בעל כוונון חשמלי ל 6 מצבים

מערכת זכרונות לקיבוע כוונון מושב נהג, מראות צד ותחנות 
רדיו

-+

נהג+נוסענהגכוונון חשמלי לתמיכה בגב התחתון

+-+-מושב ספסל קדמי 40/20/40 לנהג ושני נוסעים

+מושבים אחוריים מפוצלים 40/60

-+ריפודי בד איכותיים

+-ריפוד עור משובחים

42-מושבים בעלי מנגנון חימום חשמלי
+-זוג מושבים קדמיים בעלי מערכת אוורור חשמלי

אבזור חיצוני

-+פנסים ראשיים מסוג הלוגן

Bi-Function Projector פנסים ראשיים מסוג-+

+פנסי ערפל קדמיים

+-פנסי LED אחוריים

+תאורת סימון בגג הרכב

+פנסי איתות במראות הצד

+גריל קדמי בגימור כרום

+פגושים בציפוי כרום

+ידיות דלתות הרכב בציפוי כרום

+-מראות צד בגימור ניקל

+-מדרגות צד מקוריות בגימור ניקל

+-רשת גריל קדמית בגימור ניקל

+ציפוי מגן מקורי מונע החלקה ושחיקה לארגז המטען

 +-+--+-מחיצת מטען מקורית Cargo Manager לארגז

+חלונות אחוריים כהים

+מראות צד בעלות קיפול, כוונון וחימום חשמלי 

מערכת חשמלית אוטומטית להטיית מראות צד לשיפור שדה 
הראיה בעת חניה

-+

+מנגנון כיוונון מראות צד למצב גרירה

+דלת ארגז אחורית ננעלת בנעילה מרכזית

+טבעות גרירה קדמיות

+התקן גרירה נשלף

                    אדום להבה                                              שחור קריסטל                                     כסף מטאלי 

                 כחול  פנינה                                   אפור גרניט קריסטל מטאלי                            לבן בוהק

    כחול כהה פנינה                                    אפור פלדה מטאלי                                    לבן פנינה 
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TECHNOLOGY DESIGNED 
FOR EVERY COMFORT.

Apple CarPlayTM screen shown above.



המידע הנ“ל הינו בעל אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן רשאים בכל זמן ומעת לעת עקב נסיבות טכניות או אחרות, 
לשנות כל אחד מהמפרטים או מהפרטים של הרכב ללא הודעה מוקדמת. הדגמים המופיעים בתמונות הינם להמחשה בלבד 

ועשויים לכלול פרטים / תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח.

הודפס בדצמבר 2018


