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 7מושבים DIESEL /

היבואן :טלקאר חברה בע״מ.
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.

דגם

תיאור דגם

17/22

רקסטון  2.2ל' דיזל אוט' EX/PREMIUM

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

דגם
רקסטון  2.2דיזל EX
רקסטון  2.2דיזל PREMIUM

רמת האבזור הבטיחותי
5
זיהוי כלי רכב בשטח מת
 מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות
 זיהוי תמרורי תנועה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ דרגת זיהום אוויר
7
עירוני  10.4בינעירוני
15
עירוני  10.3בינעירוני 6.9

רמת האבזור הבטיחותי5 :
רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

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 *2017/1347המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט 2009

ביצועים איתנים
וסגנון כריזמטי
מתעלה על עצמו כדי להוביל את פלח השוק
סאנגיונג רקסטון החדש בטוח יותר ,חזק יותר ,מרווח
יותר ומסוגנן יותר מאי פעם SUV .חדש מעניק איכות
נסיעה נפלאה והטכנולוגיה שהוא מכיל מגיעה לגבהים
חדשים כדי להעניק לך נוחיות ,הנאה והגנה.
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 SUVשרירי עם קימורים מפוארים
שמירה על מורשת ה SUV-תוך יצירת סגנון ייחודי
עיצוב צידי הרכב של השכבה הקדמית של הרקסטון החדש וקווי החזית
הקשוחים ,מקרינים מראה קלאסי של  ,SUVבעוד קו האופי הדינמי לאורך
הצדדים ,מוסיף יופי אצילי .התחושה הנועזת ,אך האלגנטית מודגשת על ידי
הפגוש הקדמי המוקף כרום ,מהבהבי פנייה ותאורת השלוליות המובנים בגב
מראות הצד.

מהבהבי פנייה ותאורת שלוליות בגב מראות הצד
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דינמי ומעוצב
מראה מיוחד ובולט מאחור
הספוילר עם פנס הבלימה העילי מדגיש את הספורטיביות
של הרקסטון החדש תוך שיפור הבטיחות ,ויחידות תאורה
אחוריות משולבות בתצוגה אופקית ,כדי להקרין רוחב
ומראה מרשים יותר מאחור .פס קישוט מכרום חוצה את
מרכז תא המטען ,לתוספת עידון וצינור המפלט הוחבא
כדי לשפר את המראה הנקי של העיצוב האחורי .לוחית
הרישוי מוארת על ידי תאורת  LEDוהדלתות בעלות הספים
הנקיים ,מעניקות את המגע הסופי המושלם לעיצוב
החיצוני.

יחידות תאורה אחוריות משולבות LED

לוחית רישוי אחורית עם תאורת  LEDרכה

דלתות בעלות ספים נקיים

06

07

מרווח וגמיש

נוחות ומרחב ,הן לנהג והן לנוסעים

 7מושבים

מושבים מתקפלים לנשיאת פריטים ארוכים במיוחד
ניתן לקפל את המושבים בשורה השנייה קיפול כפול על מנת לאפשר גישה קלה לשורת המושבים השלישית

אפשרויות ארגון המושבים  7 -מושבים
שורת המושבים השלישית מקופלת למצב
שטוח ,שורת המושבים השנייה מקופלת
ב 100% -למצב שטוח ( 1,806ליטר)

08

שורת המושבים השלישית מקופלת
ב ,50% -שורת המושבים השנייה מקופלת
ב 60% -למצב שטוח ( 1,029ליטר)

שורת המושבים השלישית מקופלת
ב ,50% -שורת המושבים השנייה מקופלת
ב 40% -למצב שטוח ( 777ליטר)

שורת המושבים השלישית מקופלת למצב
שטוח ,שורת המושבים השנייה מקופלת
ב 60% -למצב שטוח ( 1,477ליטר)

שורת המושבים השלישית מקופלת למצב
שטוח ,שורת המושבים השנייה מקופלת
ב 40% -למצב שטוח ( 1,201ליטר)
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הפתרונות
הטכנולוגיים
העדכניים ביותר

בטוח וקל יותר להפעלה
שימוש באלקטרוניקה כדי לחזות
ולמנוע תאונות

סיוע לאלומה גבוהה ()HBA

התראת סטייה מנתיב ()LDW

מעבירה באופן אוטומטי לאלומה
נמוכה כשהיא מזהה רכב מתקרב
ממול ,כדי להקל על הנסיעה בלילה.

מזהירה את הנהג בכל פעם שהרכב
מתחיל לסטות מהנתיב שלו ,אלא
אם מהבהבי הפנייה מופעלים באותו
כיוון.

הנהיגה כרוכה תמיד בסיכון מסוים .אולם הרקסטון
החדש מנצל את כל מערכות הבטיחות האקטיביות
המתקדמות ביותר כדי למזער סיכון כזה ולמנוע
מתאונות אפשריות להתרחש.
זיהוי תמרורים ()TSR

מזהה תמרור מלפנים ,מפעילה
תוכנת זיהוי תווים כדי לקרוא אותו
ומקרינה את צורת התמרור בתצוגת
לוח המחוונים.
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בלימת חירום אוטונומית ()AEB

מסייעת למנוע או להקטין את
ההשפעות של התנגשות על ידי זיהוי
כלי רכב נעים או עומדים בצדי הדרך
ומזהירה את הנהג מראש.

אזהרת התנגשות קדמית ()FCW

מזהירה את הנהג כשרכב אחר או הולכי
רגל אחרים מופיעים בנתיב הנסיעה
של הרכב.
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דיזל ,הבחירה שלך
שמירה על אמינות ה SUV-עם זמינות של הנעה לכל הגלגלים
הרקסטון החדש בעל מנוע טורבו דיזל  2.2ליטר .מנוע דיזל עם יכולת גרירה עד שלושה טון.
הרכב נוסע בדרך כלל במצב של הנעה אחורית ,המשפר את יציבות הנהיגה על ידי אופטימיזציה של חלוקת
משקל ,אבל הנהג רשאי לבחור באחד משני מצבי הנעה לכל ארבעת הגלגלים לפי הצורך.

תיבת הילוכים אוטומטית MB-7 E-Tronic

מבוקרת מחשב עם  7הילוכים

הנעה  4X4לפי דרישה
הנעה לכל הגלגלים לפי דרישה מאפשרת לנהג לבחור
מתי להפעיל את המערכת ,בהתאם לתנאים המשתנים
של הכביש או השטח .הבטיחות והיעילות התפעולית
עולות על כן על אלה שמציעה מערכת  4X4קבועה.
הנעה 4X4
בטווח מהירות
גבוהה

12

הנעה 4X4
בטווח מהירות
נמוכה

הספק מרבי  181כ”ס  4,000 /סל”ד
מומנט מרבי  42.8קג״מ  1,600~2,600 /סל”ד
נפח מנוע

 2,157סמ”ק

מנוע דיזל

דגם e-XDi220
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מוצק ואמין
שמירה על רעשים מחוץ לתא הנוסעים

שימוש בפלדה בעלת חוזק גבוה
המתקדמת ביותר בענף הרכב
לוחות בעלי צפיפות גבוהה ,העשויים מפלדה בעלת
חוזק מתיחה גבוה ,מהווים  81.7%מכלל לוחות פלדה
המשמשים למבנה המרכב של הרקסטון החדש.
הם מעניקים קשיחות מעולה והגנה מפני עיוותים
בהתנגשות .באופן זה ,הם מגדילים במידה המרבית
את האזור הבטוח בתוך תא הנוסעים.

המרכב של הרקסטון החדש מורכב על תפיסת שילדה
חדשה מסוג “ ,”Quad Frameאשר חוסמת את מרבית הרעש
ממשטח הכביש ומהמנוע.
השילדה תוכננה במיוחד כדי למזער את האפשרות של
פגיעה ביושבי הרכב בעת התנגשות .המרכב מחוזק גם
בחומרים חזקים יותר ובקטעים בעלי חתך גדול יותר.
בנוסף ,מצויד הרקסטון החדש בשמונה תושבות למרכב,
הכמות הגדולה ביותר בקבוצתו ,לשיפור איכות הנסיעה
ויציבות ההיגוי.

אזור התרסקות
“אזור התרסקות” מתייחס לחלק של השילדה שמעביר
את הכוחות הגדולים מהתנגשות חזיתית אל פנים תא
הנוסעים .יחידה זו נועדה לספוג את הכוחות האלה וכך
להגן על האנשים שבפנים.

QUAD FRAME
קורות השילדה כוללים מבנה בעל ארבע שכבות ,העולה
על הסטנדרט העולמי לבטיחות בהתנגשות צידית.

14
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יותר הגנה מאי פעם

שיפור הבטיחות של כל יושבי הרכב

 9כריות אוויר

סאנגיונג רקסטון החדש מגיע כשהוא מצויד בתשע כריות אוויר ,כולל כרית אוויר
לברכי הנהג וכריות אוויר צידיות בשורת המושבים השנייה.
גלגל ההגה ועמוד ההגה מתוכננים במיוחד לספוג את עוצמת ההתנגשות ולמזער את
ההשפעה על אזור החזה של הנהג ,ומשענות ראש אקטיביות נעות קדימה במקרה
של התנגשות ,כדי לסגור את הפער בין היושב במושב לבין משענת הראש ולמנוע
פגיעה מסוג “צליפת שוט”.

 1כרית אוויר לנהג
 2כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג
 3כרית אוויר לנוסע הקדמי
 4,5כריות אוויר צידיות לנהג
ולנוסע הקדמי
 6,7כריות אוויר צידיות מאחור
 9,8כריות וילון

איתות בבלימת חירום ()ESS

בקרת נסיעה במורד ()HDC

סיוע לזינוק בעליה ()HSA

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ( ,)ESPהגנה מפני התהפכות ( )ARPומערכת סיוע
לבלימה ()BAS

16

17

 SUVיוצא מן הכלל
בניית מורשת גאה
סאנגיונג רקסטון החדש הוא בחירה טובה יותר ,בכל היבט שאתה בוחן.
מסגרת המרכב היא חזקה ללא תחרות והחלל הפנימי הוא מפואר ומרווח.
כושר הגרירה הוא מעולה ומערכות הסיוע הרבות לנהיגה ומערכת המתלים
נועדו להבטיח את הנסיעה הבטוחה והחלקה ביותר שאפשר והרשימה
פשוט נמשכת.
זהו  SUVשאתה תהיה באמת גאה להיות הבעלים שלו.
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אבזור ונוחיות

20

מראות צד מתקפלות חשמלית

תאורת ליווי באמצעות הפנסים הראשיים

גלגל הגה עם כוונון לגובה ולעומק

מתגים לשליטה בפנסים הראשיים
ולשטיפה אוטומטית של השמשה הקדמית

קונסולת תקרה

דלתות בשורה הראשונה

קונסולה מרכזית

דלתות בשורה השנייה

שורת מושבים שנייה

מסילות גג אופנתיות

שמשה קדמית סולרית מבודדת רעשים

מתגים לשליטה מרחוק ומערכת בקרת
שיוט על גלגל ההגה

כיס מפות

מחזיק ספלים גדול

מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים

מערכת בקרת אקלים אוטומטית מפוצלת לשני
אזורים ,מיזוג אוויר לשורת המושבים השלישית

לוח מחוונים עם מחשב דרך בעל צג “3.5

שקע  USBושקע אספקת מתח בקונסולה
המרכזית ,שקע  USBוממיר  220וולט
בשורת המושבים השנייה

תא באזור המטען

ידיות אחיזה על עמוד B

תא כפפות ותא בקונסולה המרכזית
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צבעי מרכב
Silky White Pearl (WAK)

Grand White (WAA)

חישוקים
,’ אינץ18 חישוקי סגסוגת
עיצוב חיתוך יהלום

Fine Silver (SAF)

מידות
Sabbia Beige (EBE)

Space Black (LAK)

מ״מ

מ״מ

Elemental Grey (ACY)

Atlantic Blue (BAU)

1,825

1,620

2,865
4,850

מ״מ

מ״מ

מ״מ
מ״מ
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1,620
1,960
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