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סאנגיונג טיבולי

לפרטים*8554 :
התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי .ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט ,לבין הדגמים
המשווקים על ידי טלקאר ,יבואנית סאנגיונג לישראל ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלווים .ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על ידי היצרן .אין בפרסום המובא
כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה .היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ללא
הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי6 :
רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם טיבולי:
 7 כריות אוויר
 ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת בקרת סטייה מנתיב
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  זיהוי הולכי רגל
 בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי רכב דו גלגלי

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ

עירוני

9.8

בינעירוני

5.7

משולב

7.2

זיהוי כלי רכב בשטח מת
 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

דרגת זיהום אוויר
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מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

(המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")
נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה .תקן * EC 715/2007*136/2014המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

עיצוב מהפנט והתנהגות כביש נפלאה
הטיבולי מציע סטייל ברמה גבוהה ,בטיחות מובילה בקטגוריה וחוויית נהיגה דינמית לאנשים
השואפים לסגנון חיים אקטיבי .רכב פנאי זה מתוכנן לעלות על הציפיות שלך בכל המובנים:
פלטפורמה חדשה לחלוטין ,מרכב בעל עיצוב חדש עם מראה עירוני דינמי ,חלל פנימי חדיש
ואופנתי ,מנוע חדש ,ומאפייני בטיחות שהם הטובים בקטגוריה.
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למה כולם עוצרים גם אם אין שלט עצור בסביבה?
האישיות העירונית הדינמית פשוט מפתה!
המראה הנועז של הטיבולי מסובב ראשים בכל מקום.
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מראה חדש שפורץ קדימה
העיצוב החלק והזורם משדר עוצמה מרגשת

עיצוב החזית של הטיבולי מקרין תחושה חזקה ונחושה .הרוחב מודגש באמצעות
הקו הדק הנמשך מהשבכה הקדמית לפנסים הראשיים .הפגוש הקדמי הצבוע
בשני גוונים וכונס האוויר הדינמי משדרים תחושת כוח ועוצמה.

הפנסים הראשיים מעוטרים בשורה של נורות  LEDלתאורת יום

פגוש קדמי הצבוע בשני גוונים
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מראה מזמין גם מאחור
הפנסים האחוריים מחברים בצורה חלקה את דפנות הרכב עם חלקו האחורי.
הפגוש האחורי יוצר בסיס יציב ,עם הדלת האחורית הרחבה שמעליו ,ופנס הערפל
המשולב במרכז חלקו התחתון.

פנסים אחורייים

בעלי תאורת LED

פגוש אחורי ופנס ערפל
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תא הנוסעים מקרין תחושה של תחכום
החלל הפנימי האיכותי תוכנן בקפידה לרמה מירבית של יעילות ,ניצול המרחב ונוחות יושבי הרכב .התוצאה היא תא נוסעים
מודרני ,מפואר ומרווח להפליא.

גימור פנימי בז'
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גימור פנימי שחור
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מקומות אחסון נסתרים ושפע של אפשרויות לסידור המושבים
התאם את החלל הפנימי לצרכים שלך:
תא מטען מרווח ,בעל קיבולת של  423ליטר.
שורת המושבים השנייה מתקפלת למצב שטוח לגמרי או מתפצלת ביחס  60:40כדי להעניק נפח מטען גדול יותר.
הרצפה השטוחה בטיבולי משפרת את נוחות הנוסעים בנסיעות ארוכות.
הטיבולי מעניק שפע של מקומות אחסון בתא הנוסעים ,כולל תא אחסון מרכזי גדול המספיק בכדי להכיל טאבלט,
תא כפפות עם מגש פנימי ,הכיסים בכל ארבעת הדלתות גדולים מספיק בכדי להכיל בקבוק של  1.5ליטר.

סידור המושבים
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שורת המושבים השנייה מקופלת למצב שטוח 60%

שורת המושבים השנייה מקופלת כולה למצב שטוח

מצב מושבים רגיל

שורת המושבים השנייה מקופלת למצב שטוח 40%
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טכנולוגיות פורצות דרך
הוסף יותר כוח לנהיגה שלך!
חטיבת ההינע החדשה של הטיבולי היא קומפקטית ,יעילה ואמינה,
עם מנוע בנזין העומד בתקן פליטת המזהמים יורו  .6מנוע הe-XGI -
 160מעניק הספק מרבי של  128כ״ס 6,000 /סל״ד ומומנט מרבי של
 16.3קג״מ  4,600 /סל״ד ,לביצועים אופטימליים הן ברחובות העיר
והן בכביש המהיר.

מצבי נהיגה חכמים
ניתן לבחור בין שלושת מצבי הנהיגה החכמים בלחיצת כפתור,
כדי להתאים את הספק המנוע למצבי הנהיגה והכביש הספציפיים .התוצאה :פעולה חלקה
ובטוחה יותר.

מנוע 160 e-XGi

ECO
מצב זה משמש בדרך כלל לחיסכון בדלק.
POWER
מופעל בעת מעבר לנתיב העקיפה ,ומגדיל את מומנט
המנוע כדי לעקוף כלי רכב אחרים בקלות.
WINTER
מצב המאפשר לרכב להתחיל בנסיעה בהילוך שני,
בכדי למנוע את החלקת הגלגלים על
משטחים קפואים.

הספק מרבי 128כ"ס6,000/
מומנט מרבי 16.3קג״מ4,600/

סל"ד
סל"ד
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תיבת הילוכים אוטומטית של  AISINעם  6הילוכים
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לשייט בסגנון שלך
הטיבולי מצויד בתמוכות מקפרסון וקפיצים מלפנים המעניקים נוחות יוצאת דופן לנוסעים .מאחור,
מתלה קל משקל אך חזק ,מסוג קורת פיתול עם קפיצים המותקנים מאחור המספק נוחות נסיעה
נפלאה .מערכת ההיגוי  Smart Steerמאפשרת לנהג להתאים את התנגדות גלגל ההגה בהתאם
לתנאי הנהיגה המשתנים.

SMART STEER

הנהג יכול לבחור בין שלוש דרגות רגישות של
גלגל ההגה ,כדי להעניק את רמת הסיוע המדויקת
בתנאי תפעול שונים.

SPORT

מצב זה מגביר את תגובת ההיגוי
במהירויות גבוהות כדי להבטיח שליטה
ודיוק מרביים.
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COMFORT

מצב המקל על תמרוני ההיגוי בזמן החנייה
או בנסיעה במהירות נמוכה.

NORMAL

מצב זה שומר על הרמה הרגילה של
מאמץ ההיגוי בעת נהיגה במהירויות
בינוניות וגבוהות.
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לשים את המשפחה במקום הראשון ,עם מפרט בטיחות ללא מתחרים
הטיבולי בנוי ברמת בטיחות וחוזק גבוהה להפליא 71.4% .ממבנה המרכב עשוי מפלדה בעלת חוזק גבוה ,כש 40% -מתוך זה ,עשוי
מפלדה מתקדמת בעלת חוזק גבוה .כדי להקטין את הפגיעה בהתנגשות ,חוזקו עשרה אזורי מפתח ברכב בפלדה מעוצבת בחום,
שמגדילה את ההתנגדות של הפלדה לפגיעה ל ,Mpa 1,500-לעומת  Mpa 280בלבד בפלדה רגילה.

מותחן קדם כפול לחגורות הבטיחות
בקרת יציבות אלקטרונית ()ESP
בקרת היציבות האלקטרונית מנטרת באופן קבוע את תנאי הכביש ומצב הרכב ,ומתאימה את מומנט המנוע
והבלימה בכל פעם שהנהג עומד לאבד את השליטה ברכב .מערכת  ESPמשלבת את המערכת למניעת נעילת
גלגלים ,ההגנה האקטיבית מפני גלגול ,המערכת למניעת החלקה והסיוע לבלימה כדי לשפר את יכולות
ההתערבות של הטיבולי.

 .1כרית אוויר קדמית לנהג
 .2כרית אוויר לברכי הנהג
 .3כרית אוויר קדמית לנוסע במושב הקדמי
 .4כריות אוויר צדיות בשורת המושבים
הראשונה (מימין ומשמאל)
 .5כריות וילון (מימין ומשמאל)
מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים ()TPMS

סיוע לזינוק בעלייה ()HSA

מרחק עצירה
בלמי דיסק גדולים מלפנים ומאחור ,ביצועים מעולים בתנאי נהיגה מגוונים.
(מלפנים :דיסק מאוורר/מאחור :דיסק)

שימוש נרחב ( )71.4%בלוחות פלדה בעלות חוזק מתיחה גבוה המפחית
את עיוות המרכב בהתנגשות ,להגנה מרבית על יושבי הרכב.

19

41.6mm
פלדה בעלת חוזק מתיחה גבוה במיוחד בעשר
נקודות מפתח של המסגרת לשיפור נוסף של
בטיחות יושבי הרכב.

*על פי בדיקות פנימיות (בנסיעה במהירות של  100קמ״ש)
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תוספות מיוחדות שהופכות את הנהיגה לקלה ומהנה יותר

ספוילר אחורי ספורטיבי הכולל פנס בלימה מסוג LED

שמשה קדמית בעלת הגנה מקרינת השמש

מאפיינים עבור הנהג

שקעי  USBוAUX -

מערכת בקרת שיוט

מתגי שליטה על מערכת השמע ומערכת ה Bluetooth -מגלגל ההגה

קורה אחורית בציפוי מבריק

קורה קדמית בציפוי שחור מבריק

פנסי ערפל קדמיים

פנסים ראשיים בשילוב תאורת  LEDלנסיעה ביום

מאפיינים חיצוניים

מערכת שמע  2-DINעם נגן  MP3וחיבור ל( ipod/iphone -עם )RDS

מסילות גג מעוצבות

לוח מחוונים עם מחשב דרך  3.5אינצ׳
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זכרון להגדרות מערכת בקרת האקלים

מערכת בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

מחזיר אור אחורי

פנס ערפל אחורי

פנסים אחוריים מסוג LED

תוספות חיצוניות לשיפור המראה והבטיחות
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צבעי פנים

מידות (מ״מ)

צבעי מרכב

Techno grey
[]ACT

Dandy Blue
[]BAS

Flaming Red
[]RAM

Silent Silver
[]SAI

Grand White
[]WAA

Space Black
[]LAK

מקומות אחסון ששומרים על החפצים שלך מסודרים ובהישג יד

 .1מחזיק
למשקפי שמש

 .2תא כפפות

 .3מגש פתוח מעל לוח המכשירים

גימור פנימי שחור

 .2תא כפפות

 .1מחזיק למשקפי שמש

 .10כיסים למפות ובקבוקים
בדלתות הקדמיות
 .3מגש פתוח מעל
לוח המכשירים

 .4מגש קטן מאחורי
ידית ההילוכים

 .6כיסים למפות ובקבוקים בדלתות האחוריות

 .5תא אחסון בקונסולה המרכזית

 .4מגש קטן מאחורי ידית ההילוכים

 .9מחזיק ספלים גדולים
בשורת המושבים הקדמיים

 .5תא אחסון בקונסולה
המרכזית

מאפיינים עבור כל הנוסעים

 .8רצועות בגב המושב

גימור פנימי בז׳
 .7כיסוי לאזור המטען
 .6כיסים למפות ובקבוקים
בדלתות האחוריות

 .7כיסוי לאזור המטען

* חלק מהמאפיינים הם אופציונאליים או לא זמינים ,בהתאם לשוק .אנא צור קשר עם הסוכן הקרוב אליך לקבלת פרטים מדויקים.
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 .10כיסים למפות ובקבוקים בדלתות הקדמיות

 .9מחזיק ספלים גדולים בשורת המושבים הקדמיים

 .8רצועות בגב המושב
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