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 LE ELX מחוץ לרכב

 On/Off S Sאלומת פנסים קדמיים מסוג הלוגן בהבלטת כרום מעושן בעלי תכונת 

 On/Off  S Sעם תכונת  (DRL)פנסי תאורת יום 

 S — פנסי ערפל מובנים

 S S מראות צד חיצוניות מחוממות, בצבע הרכב עם איתות פנייה עם אפשרות קיפול

 S S ידיות דלתות בצבע הרכב 

 S — חלון גג מחליק/הניתן להטיה עם מגן שמש והגנה מפני היתפסות 

 — P245/60R18 105S Sחישורים עם צמיגי  5בעלי  81חישוקי "

 P245/60R18 105S — Sחישורים עם צמיגי  5בעלי  81חישוקי סגסוגת "

מגבי שמשה קדמית בעלי פעולה לסירוגין ומקושרים למתזים ומגב אחורי בעל אפשרות 

 עלה לסירוגיןהפ

S S 

 S S מפשיר קרח למגבי השמשה הקדמית

 S S בכל החלונות UVזכוכית מפחיתת 

בשמשה הקדמית ובחלונות  (HSEA)זכוכית בעלת כושר ספיגת אנרגיה סולרית גבוהה 

 הצד האחוריים

S S 

 S S זכוכית פרטיות בצד האחורי, חלון רבע וחלון דלת אחורית 

 S  — החלון אחורי המתרומם מעל

 S  — דלת אחורית מתרוממת חשמלית עם הגנה מפני היתפסות

 LED  S Sמסיט רוח )ספוילר( אחורי בצבע הרכב עם פנס בלמים גבוה מסוג 

 Chromtec®   — Sמסילות גג 

 — S  מיזוג אוויר קדמי ואחורי מסנן אוויר ופתחי אוורור לשורת המושבים השלישית 

טומטית עם מסנן אוויר, לוח בקרה נפרד לשורת מושבים בקרת אקלים תלת אזורית או

שנייה, הגדרות טמפרטורה נפרדות לנהג, לנוסע הקדמי ולנוסעים מאחור, פתחי אוויר 

 לשורת המושבים השנייה והשלישית

— S 

מצלמת נסיעה לאחור מובנית
4
 S S  עם מסלול מוקרן 

לוח המחוונים עם מד מרחק, אינץ, תצוגה ב 5.5בגודל  LCDצג מידע רב תפקודי מסוג 

   Ecoחיסכון דלק עכשווי/ממוצע, מרחק נסיעה נותר ונורת ביקורת לנהיגת 

 S — 

אינץ בלוח מחוונים עם מד מרחק, חיסכון דלק  4.4בגודל  LCDצג מידע רב תפקודי מסוג 

 AWD)דגמי גז  AWDעכשווי/ממוצע, מרחק שיוט, מהירות ממוצעת, חלוקת מומנט 

ך בקרת שיוט, ניווטבלבד(, מדרי
85
עם הכוון של פנייה אחרי פנייה, מצב שמע, התראה על  

עם ניטור אנרגיה  Ecoשיחה נכנסת ללא מגע יד, מידע טלפון, נורת ביקורת לנהיגת 

 בדגמים ההיברידיים בלבד(  

— S 

מצבים; מושב  6 -ריפודי אריג למושבי השורה הראשונה והשנייה; מושב נהג מתכוונן ל

, החלקת והטיית מושבי השורה 66/46מצבים, פיצול מושבים  4 -דמי המתכוונן לנוסע ק

 השנייה למצב שטוח 

S — 

 S — ;מחוממים הקדמיים מושבים ,  Leather Trimריפודי עור 

הנשכבים למצב שטוח, בעלי  66/46מושבי שורה שלישית בכיסוי אריג ואפשרות פיצול 

 משענת ראש מחליקה ותפקוד הטיה

 S — 

, בעלי משענת ראש 66/46ואפשרות פיצול  ®SofTexמושבי שורה שלישית בכיסוי אריג 

 מחליקה ותפקוד הטיה

 — S 

 S S בקרת שיוט

ידית הילוכים בעלת מפרצים וראש ידית, מוט החלפה בצבע כסף מטאלי ותאורת ביקורת 

LED  

 S  

מטאלי ושמע, בקרות לצג  חישורים הניתן לכוונון מרחק וזווית עם דגש 5גלגל הגה בעל 

Bluetooth®86מידע רב תפקודי, טלפון 
  ללא מגע יד, פקודות קוליות ובקרת שיוט 

 S — 

חישורים הניתן לכוונון מרחק וזווית עם דגש מטאלי ושמע,  5גלגל הגה בציפוי עור, בעל 

Bluetooth®86בקרות לצג מידע רב תפקודי, טלפון 
ללא מגע יד, פקודות קוליות,  

  לטימדיה ובקרת שיוטמו

 — S 

עם מד מהירות מואר בכחול ומד סיבובי מנוע, צג מידע רבה תפקודי   Optitronמכשור

  אינץ 5.5בגודל 

S  

דיפון דלת עליון בעל מגע רך עם תחושה מטאלית, משענת יד בדלת מצופה אריג וידיות 

 פנימיות בדלתות בצבע שחור

S — 
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עם תחושה מטאלית, אזור משענת היד בדלת מצופה עור עם דיפון דלת עליון בעל מגע רך 

 ידיות פנימיות כרום סאטין

— S 

 — S  מערכת כניסה ללא מפתח עם כניסה מוארת מרחוק

מערכת מפתח חכם
81
בדלתות הקדמיות, הרמת דלת אחורית עם לחצן התנעה ומערכת  

 כניסה ללא מפתח וכניסה מוארת

 — S 

סגירה בלחיצה אחת של חלון הנהג והנוסע הקדמי והגנה חלונות חשמליים עם פתיחה/

 מפני היתפסות

 S S 

חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת עם הגנה מפני היתפסות בכל מקומות 

 הישיבה

— S 

 S S  מסיר אדים מהחלון האחורי המתרומם

 S S ת ההילוכיםנעילת דלתות חשמלית מקושרת לתפקוד נעילה/שחרור נעילה אוטומטי של ידי

 — S  מראה פנימית לראיית יום/לילה

 S —  מראה פנימית מתכהה אוטומטית

 S S  קונסולה עליונה עם תאורת מפות, אחסון משקפיים ומראת שיחה עם המושבים האחוריים

 S S ליטר עם מגש שירות בר  4.5קונסולה מרכזית עליונה נגללת במגע רך, נפח 

 S S ופעל במגע רך עם תפקוד טיפול קל בכבל מדף בלוח המכשירים המ

 S S שמונה מחזיקי כוסות וארבעה מחזיקי בקבוקים

 S S  סוככי שמש כפולים בעלי תפקוד החלקה ומראות איפור מוארות

 S S וולט )שניים מלפנים ואחד בשורת המושבים השנייה( 84שלושה שקעי אספקת חשמל 

 S — בים שנייה()שורת מוש VAC 120שקע אספקת חשמל 

 S S ארבעה אזורים לקשירת קרסי מטען

 S S תאורת תא מטען

 S S תאורת קריאה למושבים הקדמיים ולשורת המושבים השנייה

 S — שמש מתקפלים בשורת המושבים השנייה וילונות

 S S שעון דיגיטלי

 Driver Easy Speak  Sמערכת 

 LE ELX בטיחות ונוחות

(VSC)כוללת בקרת יציבות הרכב  - ™Starנערכת בטיחות 
81

, (TRAC), בקרת משיכה 

, עזר בלימה (EBD), חלוקת בלימה אלקטרונית (ABS)מערכת מניעת נעילה של הגלגלים 

(BA)46  וטכנולוגיית®Smart Stop (SST)
48

  

S S 

מערכת כריות אוויר מתקדמת לנהג ולנוסע הקדמי
45  S S 

והנוסע הקדמי, כרית אוויר לברכי הנהג, כרית אוויר  כריות אוויר צידיות למושבי הנהג

לכרית מושב הנוסע הקדמי וכריות אוויר מסוג וילון בעלות חישה לכל שורות המושבים 

(RSCA)
45

 

S S 

(WIL)מושבי שיכוך פציעות "צליפת שוט" למושבי הנהג והנוסע הקדמי 
44

     S S 

 S S דמי חיישן אזהרה לחגורת הבטיחות של הנהג והנוסע הק

חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל מקומות הישיבה; גלילת חירום לחגורת הבטיחות של 

 לכל חגורות הנוסעים (ALR/ELR)ומנגנון גלילה אוטומטי/חירום  (ELR)הנהג 

 S S 

נקודות עיגון מתכווננות לחגורות הכתף של הנהג והנוסע הקדמי וקדם מותחני חגורות 

 קדמי בטיחות לנהג ולנוסע ה

 S S 

)נקודות עיגון תחתונות ורצועות למושבי בטיחות לילדים( כולל נקודות עיגון  LATCH -ה

עיגון רצועות  .תחתונות ורצועות קשירה במושבי החיצוניים של שורת המושבים השנייה

 במושבים המרכזיים בשורת המושבים השנייה והשלישית 

S S 

 S S  נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

 S S מוט הגה קורס )מתקפל(

 S S  אזורי קריסה לספיגת אנרגיה מלפנים ומאחור וקורות ספיגת חבטות בדלתות

 S S  דיפון פנים מפזר אנרגיה

(TPMS)מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים 
45

 S S 

(HAC)בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה 
46

 S S 

משבת מנוע )אימובילייזר( 
41  S — 

זעקה עם משבת מנוע )אימובילייזר(מערכת א
5 ,41  — S 
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 LX ELX מכני וביצועים

   מנוע

 86, (DOCH)צילינדרים, זל זיזים עילי כפול  4ליטר,  4.1 –מנוע בנזין 

 -כ"ס ב 815; (VVT-i)שסתומים עם תזמון שסתומים משתנה חכם 

 סל"ד 4466 -ב  מ"קג 45.5סל"ד,  5166

 

 סטנדרטי

 

 לא זמין

שסתומים עם תזמון  44, (DOCH), גל זיזים עילי כפול V6ליטר  5.5 –בנזין  מנוע

 -ב .מ"קג 54.4סל"ד,  6466 -כ"ס ב 416; (VVT-i)שסתומים משתנה כפול חכם 

 סל"ד  4166

 

 זמין

 

 סטנדרטי

   תיבת הילוכים

תיבת הילוכים אוטומטית מבוקרת אלקטרונית. תיבת הילוכים בעלת תצורת 

 ותצורת שלג  (ECT-i)חכמה החלפה עוקבת 

 סטנדרטי סטנדרטי

   קו הינע

 סטנדרטי סטנדרטי (FWD) קידמיתמערכת הינע 

 זמין זמין AWDמערכת בקרת מומנט דינמית 

   מבנה מרכב

 סטנדרטי סטנדרטי מרכב אחוד מחוזק

   מתלים

ת עצה פרסון; מתלה אחורי מסוג עצמו-מתלה קדמי עצמאי מסוג תמוכת מק

 כפולות עם מוטות ייצוב קדמיים ואחוריים

 סטנדרטי סטנדרטי

   היגוי

 סטנדרטי סטנדרטי ; גזרה משוננת וסבבת מתוגברים(EPS)הגה כוח חשמלי 

   בלמים

אינץ; ובלמי דיסק אחוריים מוצקים  84.1בלמי דיסק מתוגברים ומאווררים בקוטר 

 ™Safety System אינץ ומערכת 84.4בקוטר 

 סטנדרטי נדרטיסט

 מידות חיצוניות
 

LX 
 

ELX 

 415.5/814.5 415.5/814.5 )ס"מ( רוחב/אורך כללי

 814.1 814.1 משקל ללא מטען

 411.1 411.1 )ס"מ( בסיס גלגלים

   )מושבים קדמיים/שורה שנייה/שורה שלישית ('מידות פנימיות )אינץ

 זמיןלא  865.5/868.5/18.8 )ס"מ( מרווח ראש ללא חלון גג

 866.55/100.58/91.186 לא זמין )ס"מ( מרווח ראש עם חלון גג

 150.6/149.86/139.7 150.6/149.86/139.7 )ס"מ( מרווח כתפיים

 145.2/145.03/115.8 145.2/145.03/115.8 מרווח מותניים

 112.2/97.5/70.3 112.2/97.5/70.3 מרווח רגליים

   שלא בכבישים מהירים

 18.0/23.1 18.0/23.1 שהזווית גישה/נטי

 46.5 46.5 (ס"ממרווח גחון )

   משקלות וקיבולות

 1,875/1,925/1994 NA/1955/2'025 (V6 FWD/V6 AWDצילינדרים/ 4()ק"גמשקל ריק )

 NA/4,641/4,148  (V6 FWD/V6 AWDצילינדרים/ 4()ק"ג) (GVWR)משקל כולל 

 שורה שלישית( -ה שנייה ללא חלון גג )מושבים קדמיים/שור נפח תא נוסעים
 ליטר

1747.14/1

495.13/86

0.13   

 

 לא זמין

 1696.17/1469.6/860.83 לא זמין ליטרשורה שלישית( -נפח תא נוסעים עם חלון גג )מושבים קדמיים/שורה שנייה 

 4555.1/8811.1/516.1 4555.1/8811.1/516.1 שורה שלישית( -נפתח תא מטען  מאחורי מושבים קדמיים/שורה שנייה 

 14.6 14.6 (ליטרמיכל דלק )

 8/7 8 מספר נוסעים

   צמיגים

   סוג

 סטנדרטי סטנדרטי רדיאליים בעלי חגורות הקשחה לכל העונות

 חלופי )רזרבי(
 גלגל חלופי זמני

 
 סטנדרטי

 
 סטנדרטי

   צריכת דלק ק"מ לליטר )משולב, בין עירוני, עירוני(

 לא זמין FWD 1.5/86.6/1.56צילינדרים  4
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V6 FWD 1.8/86.6/1.55 1.8/86.6/1.55 

V6 AWD 1.1/86.4/1.6 1.1/86.4/1.6 


