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CADILLAC XT5
מפרט טכני ואבזור

XT588LXT588Pקוד דגם
LUXURYPREMIUMרמת גימור

מנוע
3.6נפח מנוע )ל'(

V6תצורת מנוע
+הזרקה ישירה

)VVT( תזמון שסתומים משתנה+
310/6,700הספק מנוע )כ"ס/בסל"ד(

37.6/5,000מומנט )קג"מ/בסל"ד(
מערכת ניהול דלק אקטיבית המנתקת שני צילינדרים בעת 

+נסיעה רגועה לחיסכון בדלק

+מערכת START/STOP )כיבוי מנוע בעצירה(
95 נטול עופרתסוג דלק נדרש

7382קיבולת מיכל דלק בליטר
LUXURYPREMIUMמערכת הנעה

FWD הנעה קדמית+-
הנעה לכל הגלגלים AWD הכוללת מצמד כפול עם 

אפשרות להעברת 100% כח לגלגלים הקדמיים והאחוריים 
והעברת 100% כח בין הגלגלים האחוריים בהתאם לתנאי 

הדרך 

-+

AWD -מתג לניתוק מערכת ה-+
תיבת הילוכים אוטומטית 8 הילוכים טיפטרוניק עם שליטה 

+על ידי ידית אלקטרונית

יחסי העברה:
5.25הילוך 1
3.03הילוך 2
1.95הילוך 3
1.45הילוך 4
1.22הילוך 5
1.00הילוך 6
0.81הילוך 7
0.67הילוך 8

2.88הילוך אחורי
3.20יחס העברה סופי

LUXURYPREMIUMמערכת היגוי

הגה כח חשמליסוג מערכת היגוי
+גלגל הגה טלסקופי חשמלי )כיוונון לעומק ולגובה(

LUXURYPREMIUMמערכת בלמים

דיסק מאווררסוג בלמים קדמי ואחורי
LUXURYPREMIUMמתלים

-+מתלים קדמיים ואחוריים עצמאיים
מערכת בקרת שיכוך מתלים רציפה בזמן אמת כולל בורר 

+-מצבי נהיגה: רגיל/ AWD/ספורט

LUXURYPREMIUMצמיגים וחישוקים

235/65R18 חישוקי "18 אלומיניום, צמיגי+-

235/55R20 חישוקי "20 אלומיניום, צמיגי-+
+חישוק וצמיג חלופי קומפקטי

+מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים
LUXURYPREMIUMמידות ומשקולות

מידות חיצוניות:
2,858בסיס גלגלים )מ"מ(

4,813אורך )מ"מ(
1,905רוחב )מ"מ(
1,676גובה )מ"מ(

1,636מרחק סרנים קדמי )מ"מ(
1,636מרחק סרנים אחורי )מ"מ(

מידות פנימיות:
975מרווח ראש קדמי )מ"מ(

914מרווח ראש אחורי )מ"מ(
1,481מרווח כתפיים קדמי )מ"מ(

1,427מרווח כתפיים אחורי )מ"מ(
1,422מרווח מותניים קידמי )מ"מ(
1,389מרווח מותניים אחורי )מ"מ(
1,046מרווח רגליים קידמי )מ"מ(
1,003מרווח רגליים אחורי )מ"מ(

משקלים וקיבולות:
1,8421,955משקל עצמי משוער )ק"ג(

849נפח תא מטען )ל'(
1,784נפח תא מטען שמושבים בשורה שנייה מקופלים )ל'(

LUXURYPREMIUMאבזור פנימי

מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אזורית לנהג 
-+ולנוסע )2 אזורים(

מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה על 3 אזורים  
+-לנהג ולנוסע +ליושבים  מאחור

+פתח יציאת מיזוג אחורית
+חיישן לחות

+מערכת בקרת שיוט אלקטרונית כולל כוונון מהירות
+גלגל הגה מצופה עור

+גלגל הגה מחומם
שליטה על מערכת השמע, בקרת השיוט מרכז המידע 

+והטלפון מגלגל ההגה

+העברת הילוכים מגלגל ההגה
+מערכת התנעה מרחוק

+שלט חכם לזיהוי נהג ופתיחה/נעילה
+כפתור התנעה 

+נעילת הדלתות באופן אוטומטי כולל אפשרות לתכנות
+נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים

חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לנהג 
+ולנוסע ופתיחה מהירה ליושבים מאחור

+חלון גג פנורמי חשמלי כולל פתיחה מהירה וצלון חשמלי
+תא כפפות עם נעילה ותאורה

מפשיר אדים אחורי אלקטרוני עם יציאות חימום לחלון 
נהג ונוסע

+

+שטיחים יוקרתיים  קדמיים ואחוריים
+מראה בעלת עמעום אוטומטי 

+מאפרה
+צופר כפול

-+תאורת כניסה מתחת לרגלי הנהג והנוסע



תאורת כניסה מתחת לרגלי הנהג והנוסע ובדלתות 
+-הקדמיות

+משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד
LUXURYPREMIUMמערכת שמע

 )Cadillac User Experience( CUE מערכת
הכוללת: מסך המופעל ע"י מגע/הקשה/הזזה ע"י האצבע 

כמו בסמרטפון בגודל "8 בעל תצוגה צבעונית, חיבור 
Bluetooth לשמע ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית  

+

 **Apple Car Play -תמיכה ב+

 **Android auto -תמיכה ב+

מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם התרעה 
+קולית ומוצג על גבי מסך "5.7 צבעוני במרכז לוח השעונים

8 רמקולים יוקרתיים מבית Bose כולל מערכת לביטול 
-+רעשים )ניטרול תדרים נמוכים המגיעים מהמנוע והגיר(

14 רמקולים יוקרתיים מבית Bose עם מגבר לקבלת צליל 
היקפי כולל מערכת לביטול רעשים )ניטרול תדרים נמוכים 

המגיעים מהמנוע והגיר(
-+

+4 חיבורי USB וחיבור AUX אחד
LUXURYPREMIUMמושבים

+ריפודי עור
מושב נהג ונוסע קדמי מתכווננים חשמלית )8 מצבים 
כולל כוונון תמיכת גב תחתון( כולל הארכה ידנית לבסיס 

המושב של הנהג
+

+משענות ראש לנהג ולנוסע מתכווננות
-+מושבים קדמיים מחוממים 

+-מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
+-מושבים אחוריים מחוממים

כיוון מושב נהג+מראות צד+הגה 
+)עומק וגובה( עם 2 זכרונות לנהג

LUXURYPREMIUMאבזור חיצוני

LED תאורת יום+
LED פנסי חזית+

+כוונון גובה פנסים אוטומטי
מראות צידיות חשמליות, מחוממות בצבע הרכב, 

מתקפלות חשמלית עם עמעום אוטומטי בצד הנהג 
+

-+ידיות דלתות בצבע הרכב עם פסי כרום
+-ידיות דלתות חיצוניות מוארות

+שמשה קידמית ושמשות נהג ונוסע כהות
+שמשה אחורית ושמשות נוסעים מאחור כהות במיוחד

שמשה קדמית ושמשות נהג ונוסע אקוסטיות ליצירת 
+שקט מירבי בתא הנוסעים

+ספוילר אחורי
+מגבים קדמיים עם השהייה 

+חיישני גשם
מגב אחורי נסתר בתוך הספוילר לראות מירבית כולל 

+אפשרות לשטיפת החלון

+אנטנת כריש בגג הרכב
מערכת פליטה ממתכת אל-חלד בעלת 2 יציאות 

מצופות כרום
+

LUXURYPREMIUMאחסון ותא מטען

פתיחה וסגירה חשמלית של תא המטען עם אפשרות 
לכוונון הגובה

+

+תא מטען מרופד ומואר

מושב אחורי בתצורת 40/20/40 נע על גבי מסילה 
לטובת הגדלת נפח תא המטען כולל משענת אמצעית 

ומחזיקי כוסות
+

מושב אחורי מתקפל עם כפתור לקיפול מהיר מתא 
המטען ויצירת משטח בגובה אחיד

+

קונסולה מרכזית: תא אחסון מתחת לידית ההילוכים עם 
+מקום לטאבלט כולל יציאת מתח, זוג מחזיקי כוסות

 תא מטען עם מסילה לחלוקת תא המטען, לאחסון נוח
+של ציוד כולל יציאת מתח 

+כיסוי תא מטען

+2 מסילות אורך בגג הרכב מאלומיניום מוברש

** הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה

LUXURYPREMIUMבטיחות וביטחון

7 כריות אוויר: קדמיות וצידיות לנהג ולנוסע; וילון קדמי 
+ואחורי וכרית לברכיים של הנהג

מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית כולל אינדיקציה 
על המרחק בזמן מהרכב מלפנים כולל האטה ועצירת 

הרכב במהירויות נמוכות למניעת התנגשות
+

מערכת התראה על סטייה מנתיב כולל מערכת אוטומטית 
למרכוז מסלול במידה והאיתות כבוי והתראה על רכב 

המגיע מהר מאחור
+

+אור גבוה משתנה אוטומטי
+התראה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור

+התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי הרכב
מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית 

+בעת הצורך

+מצלמה אחורית עם קווי הנחיה במסך הקדמי
+סייעני חנייה קדמיים ואחוריים

התראות בטיחות ניתנות לבחירה ע"י רטט במושב צד ימין/
+שמאל או שניהם או ע"י צליל התראה

מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית )האטה, האצה 
+-ועצירה בהתאם לתנאי הדרך(

חגורות בטיחות קדמיות נמתחות באופן אוטומטי בזמן 
+-עצירה לא שגרתית

סייעני חנייה קדמיים ואחוריים עם אפשרות לחנייה 
אוטומטית תוך שימוש בבלם וידית הילוכים בלבד בזמן 

החניה
-+

התראה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור כולל 
+-עצירת הרכב למניעת התנגשות

מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית כולל האטה 
+-ועצירת הרכב במהירויות גבוהות למניעת התנגשות

+ABS-מערכת למניעת נעילת גלגלים
+EBD-מערכת לחלוקת עומס בלימה

+ESP-מערכת בקרת יציבות
+מערכת בקרת אחיזה

+אימובילייזר מקורי
+בלם יד חשמלי



גווני ריפודים

HIR Cirrus with Dark Titanium accents With 
Diamond Cut aluminum trim

H2X Jet Black With Lunar Brushed 
aluminum trim

HMQ Sahara Beige with Jet Black accents 
With natural Sapele high-gloss wood trim

LUXURY בתוספת תשלום ברמת גימור*

*HIU Carbon Plum with Jet Black accents 
With Black Olive Ash Burl wood trim

בטיחות

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונלית להתקנה0

Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

LUXURYPREMUMמערכות בטיחות המותקנות ברכב
77רמת אבזור

77כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב

ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

Xבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר

XXחיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום

XXזיהוי תמרורי תנועה



*צבע בתוספת תשלום
יתכנו שינויים במפרטי הרכבים הנמכרים בישראל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט בכל עת. התמונות להמחשה בלבד.

גוונים

כחול אדריאטי מטאלי

אפור גרניט מטאלידיונה אפורה )ברונזה( מטאלי

שחור כוכב מטאליאדום יין*

לבן קריסטל*כסף מטאלי

  רמת האיבזור הבטיחותירמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

34/35 LUXURY / PREMIUM7רמת בטיחות נמוכה876543210רמת בטיחות גבוהה

.2009 התשס״ט  בפרסומת(,  מנועי  מרכב  ויר  או זיהום  נתוני  י  )גילו נקי  יר  ו או תקנות  לפי  מחושבת  **הדרגה   FMVSS  - ו  .715/2007  &  692/2008 תקן:  מעבדה.  בדיקת  עפ״י   , היצרן *נתוני 

מדד זיהום אוויר*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק“מ*דגם

XT5-FWD8.715בין-עירונית12.4עירונית
XT5-AWD915בין-עירונית13.1עירונית

גלגלים

18" ALUMINUM WITH BRIGHT
MACHINED FINISH AND L IGHT
ARGENT ACCENTS

LUXURY

תא מטען

20" ALUMINUM WITH ULTRABRIGHT
MACHINED FINISH WITH MIDNIGHT
SILVER ACCENTS

PREMIUM



5 פלטין  נפתלי   UMI בית    - לציון  ראשון   |  3 המלאכה  פינת   ,76 בגין  מנחם  ת"א,   UMI  - אביב  תל   | פיתוח  הרצליה   ,1 הסדנאות  ראשית,  סוכנות   - הרצליה 
קח"ן   - חיפה   |  132 יפו  דרך  מכוניות,  גאמא   - חיפה   | תלפיות   ,1 התעשיה  מוטורס,  סיגמא   - ירושלים   |  18 דיין  משה  מוטורס,  שגיא   - תקווה  פתח 
84101 מיקוד   ,145 ת.ד.   ,8 סדנא  דרום,  רכב  הפצת   - שבע  באר   | יונה  הר  א.ת.   ,8 המעיין  מוטורס,  סרוג'י   - עילית  נצרת   |  40 ההסתדרות  דרך  מוטורס, 

cadillac.co.il*3256
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