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EMPOWER THE 0R/VE 

 רת גימורט טכני ורמומפ



   

Q30 2.0L  SPORT Q30 1.6L  SPORT Q30 1.6L  PREMIUM דגם 

 האצ׳בק האצ׳בק האצ׳בק מרכב סוג

5/5  5/5 5/5 םימספר דלתות/מושב

 דיםמימ

54,42  4,425 אורך )מ״מ(  54,42

 1,495 1,475 1,475 גובה )מ״מ(

2,083 2,083 2,083 

2,700 2,700 2,700 

1,641 1,573 1,545 

1,990 1,920 1,920 

349 347 375 

750 700 700 

1,800 1,400 1,400 

235/45R19 235/45R19 235/50R18 

56 50 50 

430 430 430 

 רוחב )מ״מ(

 ם )מ״מ(יגלגל בסיס

 ג(י )ק״משקל עצמ

 ג(משקל כולל מותר )ק״

 ג(י )ק״ירבמשקל העמסה מ

 (גק״) םיי של גרור ללא בלמירבמשקל מ

 (גק״) םים בלמגרור ע י שלירבמשקל מ

 םיגצמי ידתמ

 טר(ייכל דלק )לנפח מ

 טר(ינפח תא מטען )ל

נועמ

 םיינדרילצ4  ין,בנז םיינדרילצ4  ין,בנז םיינדרילצ4  ין,בנז םיינדריל מנוע ומספר צסוג 

11,99  נפח מנוע )סמ״ק(  51,59  51,59

00,36/515  211/5,500 י )סל״ד/כ״ס(ירבהספק מ  00,36/515

1,25.525/-4,0000  35.7/1,200-4,000 ג״מ(י )סל״ד/קירבט ממומנ  4,0000-/1,25.525

 םיילוכה 7 ם,יאוט׳ כפולת מצמד םיילוכה7  ם,יאוט׳ כפולת מצמד םיילוכה7  ם,יאוט׳ כפולת מצמד םיילוכיבת הג תסו

( DAWהנעה כפולה ) יתהנעה קדמ הנעה קדמית הנעה

 עיםביצו

 7.5 7.5 8.7 ק״מ(-100ל יטרית )לירוניכת דלק עצר

5.9 5.1 4.9 

6.7 5.9 5.8 

156 136 134 

 ק״מ(-100ל יטרית )לירונין עיכת דלק בצר

 ק״מ(-100ל יטריכת דלק משולב )לצר

 ם/ק״מ(גר)2CO טתיפל

 מירבית )קמ״ש( ירותמה 215 215 230

7.3 8.9 8.9  יות()שנ 0-100 צהתאו

 יבובקוטר ס 11.4 11.4 11.4

XXX.X 

XXX.X

1,805 

1,475 

XXX.X4,425 

2,700 

בין מבוססים, אלה נתונים יבים.המחיהאירופאים  התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות קבעונאלה  נתונים מהיצרן. קבלושהתנתונים  על מבוסס זה עלון
לבד.בלהמחשה  התמונות אחרים. ר ב ל לי ביחס לבדבלהשוואה  שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הר ב של מלאה תקינות על היתר, 
ט.ל.ח. יב. מחימצג  מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הט ני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הז ות את לעצמם שומרים יבואןהו/או  היצרן 



להדממת המנוע בעצירה  Start & Stop מערכת
7 כריות אוויר )קדמיות, צדדיות, וילון, ברכיים(

 משולב בקונסולה המרכזית7גע ”מסך מ

Bluetooth ית יבורד

2USB שקעי 
גלגל הגה רב תפקודי

בלם חניה חשמלי

בקרת שיוט ומגביל מהירות

בקרת אקלים מפוצלת דו- אזורית

פתחי אוורור לנוסעי שורה אחורית

חימום מושבים קדמיים

חיישני אורות וגשם

חישוקי סגסוגת ”18

)FCW( מערכת התרעה מפני התנגשות חזיתית

)LDW( מערכת התרעה מפני סטייה מנתיב

מראה מרכזית ומראת צד נהג מתכהות אוטומטית למניעת סינוור

מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמליות עם חימום

LEDפנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית  
כיוון חשמלי לתמיכת גב תחתון במושב נהג

ריפודי בד פרימיום עם תפרים לבנים

לוח מחוונים בגימור עור

Black Lacquerגימור פנימי 

M30 PREMIUQ



כוללת בנוסף את האבזור הבא:

יגג פנורמ

םי כה19גת “גסוחישוקי ס

AFS LED (יה )יי פנ עוקבית י חזפנס

(BEAMTSMAR ים )ייבם אדפטיגבוהאורות 

BOSE מערכת שמע

 םיימושבי ספורט קדמ

יפוד זמש בשילוב עורר

ייביצוב ספורטם בעטוגה קגל הגל

םיוינדוושת אלומ

ייביצוב ספורטם בעייים וקדמים אחוריפגוש

ייביצוב ספורטי בעיל קדמגר

יאנוימור שחור פגמראות צד ב

L  בלבד(2.0מנוע ם )בייטיבם ספורימתל

 L בלבד(2.0מנוע יבית )בטימה ספורמערכת בל

Q30 SPORT 
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ת רמ 4 32
בטיחות 
נמוכה 

SPORT ורגימת הרמכב בת ברתקנות המות הבטיחוכורוט מערפי

 גלי ריהוי הולכז יריות אווכר 7
 מצלמת רוורס יבמנת יהיבקרת סט •

 יחותגורות בטי חיישנח יבמנת יהיית לסטיבבקרה אקט
 םירוית בעת חטטומימה אובל • םיטור מרחק מלפנינ •

 י תנועהי תמרוריהוז י רכב בשטח מתי כלזיהו
 יגלגל י רכב דויהוז יביתטיוט אדפבקרת ש

0 1 5 6 7 8 

 תי:ור הבטיחורמת האבז
 רוזבאה תרמ
יתוחיבטה םדג וראית  םדג דוק

4 Q30 1.6L Premium 93 

4 Q30 1.6L SPORT 96 

4 Q30 2.0L 4X4 Sport 97 

ת רמ
בטיחות 
גבוהה 

 PREMIUM ורת הגימרמת ברכב בתקנות המוות הבטיחכווט מערפיר

 גלי ריהוי הולכזיריות אווכר 7
 מצלמת רוורסיבמנת יהיבקרת סט •

 יחותגורות בטי חיישנח יבמנת יהיית לסטיבבקרה אקט
םירוית בעת חטטומימה אובל •םיטור מרחק מלפנינ •

 י תמרורי תנועהיהוז י רכב בשטח מתי כלזיהו
 יגלי רכב דו גליהוז יביתטט אדפיובקרת ש

 מקרא:
כבותקנת בדגם הרת מרכמע •

תקנהת להת אופציונאלירכמע °
 כבותקנת בדגם הרכת שאינה ממער

םוהיז תרגד מ"ק 100-ל םריטילב תעצוממ דלק תכריצ
גם ד

לבושמ ינרוינעבי  ניוריע

8 5.8 4.9 7.5 Q30 1.6L PREMIUM 
9 5.9 5.1 7.5 Q30 1.6L SPORT 
13 6.7 5.5 8.7 Q30 2.0L SPORT 

**יעונב מכרר מיוום אוהית זגרד

 2009. ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מכרר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקפי תת לבשוחה מגרדה**Regulation (EC) 715/2007, 71/320/EEC ןקת ,הדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ

בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים * נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי 

זיהום מזעריזיהום מרבי
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