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בטיחות

מנוע
דיזל הזרקה ישירה
במסילה משותפת

סוג

2,157

נפח (סמ"ק(

178/4,000

הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)

40.8/1,400~2,800

מומנט (קג”מ/סל”ד)

תיבת הילוכים
אוטומטית  7הילוכים

מוט הגה קורס בתאונה

מראות צד חשמליות מחוממות ומתקפלות

ארבע כריות אוויר

בקרת שיוט מקורית

חגורות בטיחות עם קדם מותחן

ידית הילוכים בציפוי עור

כיוון גובה חגורות בטיחות

הגה בציפוי עור

קורות חיזוק בדלתות

גלגל חלופי בגודל מלא

מערכת  ABSארבעה ערוצים

מסילות גג

מערכת בקרת יציבות ()ESP

חיישני נסיעה לאחור

מערכת נגד התהפכות ()ARP

מערכת  Bluetoothמקורית עם שליטה מגלגל ההגה

מערכת חלוקת בלימה ()EBD

מחשב דרך

מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים ()TPMS

מזגן אוויר מפוצל

נעילת בטיחות לילדים מאחור

מערכת בקרת אקלים

אורך (מ"מ)

5,130

נורות אזהרה לדלתות פתוחות

שליטה בעוצמת המיזוג ליושבי השורה השנייה והשלישית

רוחב (מ"מ)

1,915

התראות צליליות

פתחי יציאת מיזוג בתקרת הרכב

גובה (מ"מ)

1,850

בסיס גלגלים (מ"מ)

3,000

אבזור

מידות

185

מרווח גחון (מ"מ)

1,995-2,066

משקל עצמי (ק"ג)

מערכת  AIR QUALITYלסינון אוויר מתקדם במערכת בקרת האקלים
שני מחזיקי כוסות קדמיים

פגושים ומראות בצבע הרכב

שורה שלישית מתקפלת ניתנת להזזה על מסילה

פנס בלימה אחורי

מראות מתקפלות חשמלית

חישוקי סגסוגת קלה

משענת יד קדמית בעלת תא אחסון

צמיגים במידה 225/65R16

משענות ידיים ליושבי השורה השנייה

פנסים ראשיים מסוג הלוגן

שתי כורסאות נפרדות ליושבי השורה השנייה

ספוילר אחורי

חיבורים בתקן  ISOFIXבמושבי השורה השנייה

נפח מיכל (ל')

80

אימובילייזר מקורי

שליטה במערכת שמע מגלגל ההגה

עירונית

9.7

תא כפפות מואר

רדיו דיסק  6 +רמקולים

בין עירונית

6.2

 4חלונות חשמל

שקעי  USBוAUX -

צריכת דלק ממוצעת (ליטר\ 100ק"מ)

7.5

נעילה מרכזית חשמלית

שקע טעינה  USBליושבים מאחור

מערכת דלק
סולר/דיזל

דלק

היבואן :טלקאר חברה בע״מ .טל׳*8554 :
אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים.
היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון המפרט* .התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

רמת האבזור הבטיחותי0 :
רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

דרגת זיהום אוויר

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ
עירוני

9.7

בינעירוני

6.2

משולב

7.5

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

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

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

(המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")
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