
GRANDLAND X
SUVתצורה / מרכב 

1,199נפח )סמ"ק(

5,500 / 130הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

1,750 / 23.5מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

188מהירות מירבית )קמ"ש(

10.9תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש )שניות(

1,100 / 680כושר גרירה  עם בלמים / ללא בלמים

קדמיתהנעה / חלוקת הנעה

מידות

4,477אורך )מ"מ(

1,856רוחב )מ"מ( - לא כולל מראות

2,098רוחב )מ"מ( - כולל מראות

1,609גובה )מ"מ(

2,675רוחק סרנים )מ"מ(

1,960משקל כולל )ק"ג(

1,370משקל עצמי )ק"ג(

514נפח תא מטען )ליטרים(

1,652נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

10.5קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

53נפח מיכל דלק )ליטרים(

תצרוכת דלק

4.7תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה בינעירונית

6.3תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה עירונית

5.2תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה משולבת

9דרגת זיהום

7דרגת בטיחות

Euro6

 1.2T - Enjoy - רמת גימור

מערכת שמעאביזרי תפעול

מערכת שמע/מולטימדיה מקורית - IntelliLink  "7בלם יד חשמלי

דיבורית Bluetooth מקורית המשמיעה את השיחה ברמקולים של הרכבארבעה חלונות חשמליים בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

ממשק Android Auto / Apple Car Play*הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק מצופה עור 

חיבור אודיו USB להשמעת מוזיקה וקבצים מהתקן ניידבקרת שיוט ומגביל מהירות

6 רמקולים: 2 טוויטרים + 2 קדמיים + 2 אחורייםבקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה והטלפון

 12V שקעStream Bluetooth - השמעת מוזיקה ישירות מהמכשיר הנייד באופן אלחוטי

הצגת ספר טלפונים ואנשי קשר*תאורה פנימית: קדמית + אחורית

מערכת מידע לנהגידיות אחיזה

מחשב דרך מלא, צבעוניתא לכוסות בין המושבים הקדמיים 

תא אחסון בקונסולה הקדמית )"תא כפפות"( הכולל תאורה פנימית

מפשיר אדים אחורי

בקרת אקלים

2 פתחי האוורור לנוסעים מאחור

*בכפוף לזמינות האפליקצייה בחנות גוגל ישראל ובהתאם ליכולתיו של המכשיר הסלולרי.
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Opel Eye - מושבים וריפודיםמערכת בטיחות מקורית מסוג

 LDW התרעת סטייה מנתיב"Formula, Jet Black" - גימור בד איכותי המשלב תפרים חזקים

LKA לוח מחוונים בכיסוי ריפוד גמיש עם תפרים למראה אלגנטיבקרת שמירה על נתיב נסיעה

FDI מושב נהג - כוונון ידני  )4 כיוונים(התרעת מרחק מלפנים

FCA מושב נוסע כוונון ידני )2 כיוונים(התרעת סכנת התנגשות

:AEBS - מושבים אחוריים מתקפליםבלימה אוטונומית

דיפוני בד בדלתותמניעת פגיעה בהולכי רגל 60-5 קמ״ש 

ידית הילוכים בגימור כרוםמניעת פגיעה ברכב נייח 80-5 קמ״ש

חישוקים וצמיגיםמניעת פגיעה ברכב בתנועה 85-5 קמ״ש

DDS - חישוקי סגסוגת "18מערכת לבדיקת ערנות הנהג

צמיג במידה T225/55, R18 98Vזיהוי תמרורים

צמיג חלופיזיהוי כלי רכב בשטחים מתים

תאורה, ראות ונוחותחיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור

פנסי הלוגן קדמיים בשילוב LED מצלמה אחורית

פנסי ערפל קדמיים ואחורייםחמש חגורות בטיחות מוצלבות

תאורת יום חיצונית קבועה DLRתצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

הדלקת אורות אוטומטית בהתאם לתאורת החוץEuro NCAP ציון של 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

 )Electronic Stability Program Plus ESP®Plus( - מערכת בקרת יציבות 
ABS+EBD+BAS+TCS :הכוללת

תאורת חוץ במראות הצד

שליטה אוטומטית באורות הגבוהים

Brake Assist System - חיישני גשםמערכת סייען בלימה

 System Traction System - מראה פנימית מתכהה אוטו' )אלקטרו-כרומית(מערכת בקרת אחיזה

Hill Start Assist )HSA( - מערכת סייען לזינוק במדרון)Enjoy מתווסף לרמת אבזור( - Innovation
Keyless - מערכת התנעה חכמהבטיחות

תאורת אווירה בדלתות ובלוח המחוונים2 כריות אוויר קדמיות לנהג ונוסע

הטענה אלחוטית לטלפון הנייד )בהתאם ליכולתו(2 כריות אוויר צדיות לנהג ונוסע

ריפוד עור בשילוב בד2 כריות אוויר וילון 

בקרת  אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזוריםמתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע עם נורית חיווי בתחילת הנסיעה

גג פנורמינקודות  עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

חישוקי סגסוגת "19)צמיג במידה i235/50, R19 99V(נעילת ביטחון לילדים

Innovation Premium - )מתווסף לרמת אבזור Innovation(נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות
שילוב של שני צבעים )גג בצבע שחור( Two Toneאבזור חיצוני

מראות צד עם כוונון חשמלי ומפשיר אדים

מראות צד עם קיפול חשמלי

חלונות כהים

  סייען חניה

רמת אבזור בטיחותיתיאור דגםקוד דגם

GL51LAENA1.2 טורבו Grandland X Enjoy7

GL51LAINA1.2 טורבו Grandland X Innovation7

GL51LAIPA1.2 טורבו Grandland X Innovation Pre7

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
0גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:   מערכת מותקנת בדגם הרכב
   מערכת אופציונאלית להתקנה

   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 מערכת אקטיבית למניעת  סטייה מנתיב
 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי** נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*
משולבבינעירוניעירונידגם

Grandland X6.34.75.2

נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתיחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה
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