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Q70 3.7L SPORT דגם TECH Q70 3.7L GT 

 סדאן סדאן ג מרכבסו

 5/4 5/4 םמספר דלתות/מושבי

 מימדים

 4,980 4,980 אורך )מ״מ(

 1,493 1,493 גובה )מ״מ(

 1,845 1,845 רוחב )מ״מ(

 2,096 2,096 רוחב כולל מראות )מ״מ(

 2,900 2,900 ם )מ״מ(יגלגל יסבס

11.4 יבוב )מ'(קוטר ס 11.4 

 14.9 14.9 גחון )ס״מ( מרווח

 500 500 טר(נפח תא מטען )לי

 80 80 טר(יכל דלק )לינפח מ

 1,720 1,826 ג(צמי )ק״משקל ע

 2,255 2,310 ג(משקל כולל מותר )ק״

 1,500 1,500 ג(ים )ק״ירת גרור עם בלמגרמשקל מותר ל

 245/40R20 245/50R18 םגייידת צממ

 מנוע

םילינדריצ 6 בנזין,

)RWD  ית )הנעה אחור

3,696 

)כ”ס( 320  )סל”ד(/ 7,000

 םילינדריצ 6 בנזין,

 (RWDית )הנעה אחור

3,696 

 )כ”ס( 320)סל”ד(/ 7,000

םילינדריג מנוע ומספר צסו

 הנעה

 נפח מנוע )סמ״ק(

 ירבי )סל״ד/כ״ס(הספק מ

ג”מ()ק 36.7  )סל”ד(/ 5,200

Euro ית,ירופאא 6

 ג”מ()ק 36.7)סל”ד(/ 5,200

 6Euro ית,ירופאא

 ג״מ(י )סל״ד/קט מירבמומנ

 ירתקן זיהום אוו

םילוכיה 7 יתמטטואו םילוכיה 7 יתמטטואו  םילוכייבת הג תסו

 ביצועים

250 

6.2 

15.8 

7.9 

10.8 

249 

15

250 

6.2 

14.9 

7.4 

10.2 

235 

15 

 ירבית )קמ״ש(מהירות מ

יות()שנ 0-100 תאוצה

 ק״מ(-100טר לי )ליירוניכת דלק עצר

 ק״מ(-100טר לי )ליירונין עיכת דלק בצר

 ק״מ(-100טר ליכת דלק משולב )ליצר

גרם/ק״מ(  )2CO טתפלי

 םיהוגת זדר

1,845 

1,493 

XXX.X 

XXX.X 

2,900 
4,980 

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 
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Q70 GT 
 געמסך מ ימדיה עםטמערכת מול

םימקולר10םע Bose שמע מערכת

Box מערכת  Musicבנפח GB10

USB/IPOD ישוריותק , Bluetooth יתיבורד

יפקודגה רב תגל הגל

ירותגבלת מהיית הם פונקציוט עבקרת ש מערכת 

 יתם מפוצלת דו-אזוריאקל מערכת בקרת 

 יתי שורה אחורוסעיוורור לני אפתח

 םגשאורות ו ייישנח

 (MOD) םים נעיי עצמהכוללות מערכת לזיהו 360º יקפיותמצלמות ה

 םיים ואחורייקדמ יהישני חניח

 יסה והנעה ללא מפתחם לכנמפתח חכ

 LED יתי חזפנס

 LED םייקדמ י ערפלפנס

18גת "גסוסיוקישח

 יג חשמלג חלון 

 י עורפודיר

 םים חשמלית לעשרה מצבים מתכווננייקדמ םמושבי

 םייהקדמ םגב במושבי י של תומךיוונון חשמלכ

 םיהקדמי םיירור למושבוק םימוח

 םימויוונון חשמלי וחם כגה עגל הגל

 גלגל הגה ומראות צד ג,יקום מושב נהם של זכרונות למטיס ישנ

 יילוך אחוריה מטה בשילוב להטיי והיפול חשמלק ם,ימום חמראות צד ע

 ית למניעת סנוורטומטית מתכהה אומראה מרכז

 Japanese Ash Wood יימימור פנג



 

Q70 SPORT TECH 
 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 ימהים קדרכב 2 המזהה(PFCW) יתיתי התנגשות חזמערכת התרעה מפנ

 (FEB) םירוי חצבימה בעת ממערכת עזר לבל

 (LDW) יבייה מנתטס ימערכת התרעה מפנ

 (LDP) יבייה מנתטס יעתמערכת למנ

(ICC) יתיביוט אדפטמערכת בקרת ש

 (BSWI) י ב-"שטח מת"יהוית לזיבאקט מערכת 

 (BCI) םירוי חימה במצביהוי תנועה חוצה מאחור הכוללת בלמערכת לז

 (AFS) יהיי פנוקבע LED יתי חזפנס

 20גת "גסוס יישוקח

 םימקולר16םע Bose שמע מערכת

 ייבטיצוב ספורי בעי ואחורקדמ פגוש

 םיקדמי ספורט ימושב

 גהגלגל הה ם עלילוכיים להעברת המנופ

 םיוינאלומ דוושות

 יתיבספורט מערכת בלימה

 םייביספורט םימתל

 Black Lacquer יימימור פנג
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 ת ברכב:ת אבזור הבטיחורמ
ר זובאהמת ר

יותחטיבה םגר דואית ם גד דוק

5 Q70 GT 90 

6 Q70 Sport Tech 97 
ת רמ

ת וטיחב
ת רמ 1 40 832 7 6 5ה הבוג

ת וטיחב
ה כומנ

SPORT ורגימת הרמכב בת ברתקנות המות הבטיחוכורוט מערפי GT ורת הגימרמת ברכב בתקנות המוות הבטיחכורוט מערפי TECH

 גלי ריהוי הולכז יריות אווכר 6גלי ריהוי הולכז •יריות אווכר 6
• 

• 

מצלמת רוורס •יבמנת יהיבקרת סט
 יחותגורות בטי חיישנח יביה מנתיית לסטטיבבקרה אק

 םירוית בעת חטטומימה אובלםיטור מרחק מלפנינ
י תנועהי תמרוריהוז •-"שטח מת"י רכב בי כליהוז

יגלי רכב דו גליהוז • יביתטט אדפיובקרת ש

 מצלמת רוורס • יבמנת יהיבקרת סט •
 יחותגורות בטי חיישנח יביה מנתיית לסטטיבבקרה אק •
 םירוית בעת חטטומימה אובל • םיטור מרחק מלפנינ •
 י תמרורי תנועהיהוז-"שטח מת"י רכב בי כליהוז •
 יגלגל י רכב דויהוז יביתטיוט אדפבקרת ש •

 רא:מק
 ותקנת בדגם הרכבת מרכמע •
 תקנהת להת אופציונאלירכמע °

 ותקנת בדגם הרכבשאינה מ כתמער

* 

ם והית זגרד
רויאו

מ*-100ם לירטילת בעצומק מלת ד ירצ "ק
בלושמם גד ניוריעניב ני וריע

 Q70 3.7L GT 14.9 7.4 10.2 15גה רד
 Q70 3.7L Sport Tech 15.8 7.9 10.8 15גה רד

 **יעונב מ רר מיוום אוהית זגרד

ירעזם מוהיז 854321 7 15111096 15141312י במרם הויז

 2009.ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מ רר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקי תפת לבשוחה מגרדה **Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC:ןקת ,הדבעמת קידב”י פען רציהי נותנ

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