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®Cummins טורבו דיזל סוג מנוע

6690נפח מנוע

400/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800370/2,800הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

138/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800117/1,800מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

107X124107X124107X124107X124107X124107X124107X124107X124107X124107X124מהלך X קדח

אוטומטית תיבת הילוכים
6 הילוכים 

AISIN

אוטומטית 6 הילוכים

 Borgwarner 4X4תיבת העברה

2H 4H 4Lבורר חשמלי בעל 3 מצבים

סרן חי רב חיבורי קפיצים ספירליים ומוט מייצבמתלים קדמיים

קפיצי עלה מתלים אחוריים
ומוט מייצב

                                                                            קפיצי סליל ומוט מייצב  

מידות חיצוניות

6,0676,0676,0676,0676,0676,0676,0676,0676,0676,067אורך

2,1202,1202,1202,1202,1202,1202,1202,1202,1202,120רוחב )ללא מראות(

2,0372,0372,0372,0372,0372,0372,0372,0372,0372,037גובה

3,7853,7853,7853,7853,7853,7853,7853,7853,7853,785בסיס גלגלים

333333333333333333333333333333גובה מרווח גחון )מ"מ(

22.922.922.922.922.922.922.922.922.922.9זווית גישה

23.923.923.923.923.923.923.923.923.923.9זווית גחון )בטן(

25.825.825.825.825.825.825.825.825.825.8זווית נטישה

14.614.614.614.614.614.614.614.614.614.6היגוי - קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(

מידות ארגז

1,9381,9381,9381,9371,9371,9381,9381,9371,9371,937אורך

1,6871,6871,6871,2701,2701,6871,6871,2701,2701,270רוחב

1,2951,2951,2951,2211,2211,2951,2951,2211,2211,221רוחב בין בתי גלגלים

511511511511511גובה דופן ארגז

RAMBOX 1,5291,5291,529--1,5291,529---אורך תא אחסון

RAMBOX 472472472--472472---גובה תא אחסון

משקלים

3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500משקל מירבי לגרירה עם בלמים )ק"ג(

3,4563,3923,3923,4643,4643,3923,3923,4643,4643,464משקל עצמי כולל נהג )ק"ג(

1,8961,1431,1431,0711,0711,1431,1431,0711,0711,071משקל העמסה מורשה )ק"ג(

5,3524,5354,5354,5354,5354,5354,5354,5354,5354,535משקל מירבי כולל )ק"ג(

117117117117117117117117117117נפח מיכל דלק )ליטר(

21212121212121212121נפח מיכל אוריאה )ליטר(

צמיגים וחישוקים

LT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18ELT275/70R18Eמידות צמיגים

"18"18"18"18"18"18"18"18"18"18חישוקי אלומיניום מפוארים

בטיחות ובלמים

מערכת להתרעת התנגשות מלפנים ובלימה 
אוטונומית

++++++++++

ACC בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת בלימה++++++++++

BSM חיישני זיהוי שטחים מתים++++++++++

 RCPD חיישני זיהוי תנועה חוצה מאחור++++++++++

++++++++++בקרת אורות דרך גבוהים אוטומטית

חיישני חניה מלפנים ומאחור בעלי חיווי 
קולי וחזותי

++++++++++

++++++++++מצלמה אחורית מקורית

מערכת התרעת סטיה מנתיב בהתקנה 
מקומית

+

+++++++++בקרת סטיה מנתיב אקטיבית

2 כריות אוויר קדמיות בעלות מנגון פתיחה 
רב שלבי

++++++++++

++++++++++2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

++++++++++2 כריות אוויר צידיות מסוג וילון

Hill Start Assist מערכת עזר זינוק בעליה++++++++++

 מערכת בקרה למניעת התהפכות
Electronic Roll Mitigation 

++++++++++

 Rain  מערכת עזר בלימה בכביש רטוב
Brake Support

++++++++++
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המשך בטיחות ובלמים

TCS מערכת בקרת משיכה++++++++++

מערכת עזר לקיצור טווח בבלימת חירום 
RAB

++++++++++

++++++++++חגורות בטיחות קדמיות מתכוונות לגובה

חגורות בטיחות אחוריות עם מנגנון משיכה 
חד כיווני

++++++++++

++++++++++4 בלמי דיסק מאווררים

 SMART - בלם מנוע חכם בעל שני מצבים
DIESEL EXHAUST BRAKE

++++++++++

++++++++++מראה פנימית עם חיישן מונע סנוור

מושבים

6656565655מס' מושבים

++++++++++מושב נהג בעל כוונון חשמלי ל 10 מצבים

+++++++++מושב נוסע בעל כוונון חשמלי ל 6 מצבים

מערכת זכרונות לקיבוע כוונון מושב נהג, 
מראות צד ותחנות רדיו

+++++

+++++++++כוונון חשמלי לתמיכה בגב התחתון

מושב ספסל קדמי 40/20/40 לנהג ושני 
נוסעים

+++++

++++++++++מושבים אחוריים מפוצלים 60/40

זוג משענות ראש קדמיות מתכווננות – 4 
כיוונים

++++++++++

שחור & אפורריפודי בד איכותיים

בהיר & אינדיגובז' & חוםשחורבז' & חוםשחורבז' & חוםשחורבז' & חוםשחורריפוד עור משובחים

2222224244מושבים בעלי מנגנון חימום חשמלי

זוג מושבים קדמיים בעלי מערכת אוורור 
חשמלי

+++++

שמע

Uconnect®  מערכת שמע++++++++++

"12"8.4"8.4"8.4"8.4"8.4"8.4"8.4"8.4"8.4מסך מגע בגודל 

 6Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9Alpine® - 9 Harmanמס' רמקולים
 Kardon® - 17

Android Auto® / Apple CarPlay®++++++++++

דיבורית בלוטוט' מקורית - שיחות והזרמת 
מדיה

++++++++++

++++++++++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

 USB ו USB-C שקעי++++++++++

אבזור פנים

 Keyless - מערכת כניסה ללא מפתח
entry

++++++++++

Keyless Start כפתור התנעה++++++++++

Remot start - מערכת התנעה מרחוק++++++++++

 Sentry מערכת אימובילייזר חכם מסוג
Key

++++++++++

מרכז מידע לנהג הכולל מחשב דרך ומסך "7 
לתצוגת מערכות הרכב 

++++++++++

++++++++++דוושות מתכווננות חשמלית

++++++++++חיישני אורות דרך

++++++++++מערכת חיישני גשם

++++++++++מערכת אקטיבית לנטרול רעשים חיצוניים

++++++++++שמשות אקוסטיות בדלתות הקדמיות

++++++++++תא אחסון אינטגרלי בקונסולה המרכזית

תא אחסון אינטגרלי בתחתית המושבים 
האחוריים

++++++++++

משטח מתקפל בבסיס המושבים האחוריים 
הנפתח למצב העמסה ושינה

++++++++++

++++++++++תאי אחסון בדלתות



המשך אבזור פנים

בקרת אקלים מפוצלת עם פתחי מיזוג 
לאחור

++++++++++

++++++++++סוככי שמש משולבים מראות ותאורה

++++++++++מד טמפרטורה ומצפן

שקעי 115V עם הספק מקסימלי של עד 
400W )אמריקאי( מלפנים ומאחור

++++++++++

שקעי טעינה מסוג USB ו USB-C כפולים 
מלפנים ומאחור

++++++++++

4444444444חלונות חשמל

++++++++++חלון אחורי בעל מנגנון פתיחה חשמלי

++++++++++תאורת קריאה ליושבים מאחור

++++++++++זוג תאי כפפות נפרדים 

++++++++++תאורת עבודה לארגז

++++++++++גלגל הגה מצופה עור

++++++++++מערכת חימום לגלגל ההגה

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

+++++

++++++תאי אחסון ברצפת תא הנוסעים

+++++++++לוח מחוונים מצופה עור

חיפוי פנים יוקרתי בקונסולה מרכזית 
ובדלתות

+++++++++

+++++++++ריפוד עור יוקרתי בקונסולה המרכזית

+++++חלון גג חשמלי

+++++פתיחת דלת ארגז חשמלית ממפתח הרכב

+++++מתג פתיחה חשמלי לדלת ארגז אחורית 

+חבילת מצלמות היקפיות 360°

מצלמה אחורית לארגז הרכב עם אפשרות 
לצילום מקרוב

+

+מצלמה קדמית עם אפשרות לתצוגה רחבה

+מצלמה אחורית עם אפשרות לתצוגה רחבה

זוג מצלמות צד עם כוונון לתצוגה קרובה 
ורחוקה

+

טעינה אלחוטית למכשירי סמארטפון 
תומכים

+

אבזור חיצוני

LED מסוג DRL תאורת++++++++++

+++++++++פנסים ראשיים מסוג הלוגן

LED פנסי ערפל קדמיים מסוג++++++++++

LED פנסים אחוריים מסוג++++++++++

LED תאורת סימון בגג הרכב מסוג++++++++++

++++++++++פנסי איתות במראות הצד

++++++++++תאורת סימון כניסה לרכב

+++++++++גריל קדמי בגימור כרום

++++++++++פגושים בציפוי כרום

++++++++++ידיות דלתות הרכב בציפוי כרום

+++++++++מראות צד בגימור ניקל

בעלות מנגנון קבועותקבועותקבועותקבועותמדרגות צד מקוריות 
קיפול חשמלי

שקעי 115V בתאי אחסון אינטגרליים 
RAMBOX

+++++

ציפוי מגן מקורי מונע החלקה ושחיקה 
לארגז המטען

++++++++++

++++++++++חלונות אחוריים כהים

++++++++++מראות צד בעלות מנגנון קיפול חשמלי 

כפולכפולכפולכפולכפולכפולכפולכפולכפול+מראות צד בעלות מנגנון כוונון חשמלי

מערכת חשמלית אוטומטית להטיית מראות 
צד לשיפור שדה הראיה בעת חניה

++++++++++

++++++++++מנגנון כיוונון מראות צד למצב גרירה

++++++++++טבעות גרירה קדמיות

++++++++++התקן גרירה נשלף

 BI-Function LED פנסים ראשיים מסוג
Projector עוקבי פניה

+
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המידע, התיאור והנתונים המופיעים במפרט זה הינם כלליים ומתייחסים למגוון דגמים בינלאומיים המשווקים בעולם ואינם תואמים בהכרח את הדגמים המשווקים 
בישראל או מי מהם על ידי החברה. יתכנו הבדלים ושוני בין התיאור, הנתונים והתמונות אשר במפרט זה לבין הדגמים המשווקים הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת 
האביזרים, הציוד, התוספות והמערכות הנלוות ופעולתם. אין במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל האביזרים, הציוד, התוספות 
והמערכות אשר במפרט זה ו/או באופן פעולתם של אלו, והם שומרים לעצמם את הזכות לגרוע, לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, את אלו )כולם או חלקם( בדגמים 
המשווקים והמסופקים בפועל ללא הודעה מוקדמת ואף ללא עדכון המפרט. חלק מהתוספות והאביזרים כרוכים בתשלום נוסף. המפרט המחייב יהא זה אשר ייכלל בהסכם 
רכישת הרכב. הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות 
מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב ומאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני מעבדה. מערכות בטיחות 
נועדו לסייע לנהג/ת אך לא להחליפו/ה. על הנהג/ת להיות בשליטה על הרכב בכל עת. המערכות אינן מחליפות בשום אופן את הנהג ואחריותו לפעול ולנהוג בהתאם 
להוראות הדין והזהירות המתחייבים מכל מקרה ונסיבות ואל לו/לה להסתמך עליהן. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

הודפס בספטמבר 2020


