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שברולטיצרן

מנוע V8, 6.6 ליטר, 445 כ"סמנוע

ALLISON אוטומטית 10 הילוכיםתיבת הילוכים



מפרט טכני

הינע 4X4סרן אחורי עם יחס העברה 3.42

משקל כולל 5148 ק"ג
 היגוי: מערכת סיוע דיגיטלית Steering Assist מתאימה את ההיגוי 
באופן אוטומטי בהתאם למהירות, לתנאי הדרך ולמשתנים אחרים 

להפחתת המאמץ והעייפות של הנהג

 תיבת העברה אלקטרונית פעילה Autotrac עם שתי מהירויות 
קצה אגזוז מלוטש מליתיום פוספטובקרת כפתורים

תיבת הילוכים ALLISON אוטומטית 10 הילוכיםמנוע טוברו דיזל דוראמקס V8 6.6 ל'

High Country Deluxe

אבזור חיצוני

תאורת ארגז על גג תא הנוסעים משולבת עם תאורת עצירה, עם מתג בצד חישוקי אלומיניום בקוטר 20 אינץ' עם 16 חישורים
שמאל של ההגה

פנסי ערפל קדמיים )LED(מגיני בוץ אחוריים וקדמיים

מראות צד חיצוניות אנכיות עם כוונון, קיפול, חימום ועמעום חשמלי, משטחי דריכה מכרום, 6 אינץ'
מחווני איתות, תאורה תחתית, תאורה היקפית ותאורת עזר

LED כיפות מראה מכרוםפנסי חזית

העלאה והורדה חשמלית של דלת הארגזתאורת יום

ידיות דלתות מכרוםפנסי LED אחוריים



אבזור פנימי

מרכז מידע לנהג על גבי מסך 8 אינץ' דיגיטלי צבעוני הממוקם באלכסון, מושבים נפרדים לנהג ולנוסע כולל קונסולה מרכזית
הכולל טכומטר ומד מהירות אנלוגיים

מד טמפרטורת סביבה המוצג במסך הרדיוריפודי עור במושבים הקדמיים

מצפן המוצג בלוח המחווניםחימום מושבים קדמיים

תזכורת ילד במושב האחוריאוורור למושבים הקדמיים

 מושב הנהג – 10 אפשרויות של כוונון חשמלי, 
כולל כוונון לתמיכת גב תחתון

 חלון מושב נהג חשמלי עם מתג הורדה/העלאה, 
חלון מושב נוסע חשמלי עם מתג הורדה/העלאה

 מושב נוסע – 10 אפשרויות של כוונון חשמלי,
חלונות אחוריים עם מתג הורדהכולל כוונון לתמיכת גב תחתון

חלון אחורי עם פתיחה חשמלית ומפשיר אדיםזיכרון לכוונון מושב נהג ומראות צד

נעילת דלתות חשמליתחימום למושבים האחוריים שבצדדים

מושב אחורי עם שטח אחסון 60/40, מתקפל בדגמי הקבינה הכפולה; 
כולל מושב רציף, שטחי אחסון בצד שמאל ובצד ימין, מסעד יד מרכזי 

מתקפל עם שני מחזיקי כוסות, תא אחסון תחתון לכל האורך.
יכולת התנעה מרחוק

פתיחה והתנעה באמצעות השלטגלגל הגה מצופה עור

 מערכת בקרת שיוט אלקטרונית נשלטת מגלגל ההגה, גלגל הגה מחומם
עם אפשרות הגדרה וחידוש של מהירות

אפשרות לטעינה אלחוטיתהגה כוח מתכוונן לגובה ולמרחק

לוח מחוונים הכולל 6 שעונים: מד מהירות, מד דלק, מד טמפרטורת מנוע, 
שתי יציאות USB בלוח המחווניםמד מתח, טכומטר ומחווני לחץ שמן מנוע



אבזור פנימי

שקע חשמל בארגז, 120 וולטשתי יציאות USB כולל קורא כרטיס SD ושקע עזר

בקרת אקלים אוטומטית מפוצלתיציאות USB כפולות, שקע חשמל קדמי לטעינה בלבד, 12 וולט

פתחי מיזוג מאחור לחימום/קירורשקע חשמל אחורי, 12 וולט

מפשיר אדים חשמלי בחלון האחורישקע חשמל בלוח המחוונים, 120 וולט

מראה אחורית פנימית עם עמעום אוטומטי

חסכון בדלק

צריכת דלק מחוץ לעיר: 9.35 ק"מ/ליטרצריכת דלק בעיר: 6.8 ק"מ/ליטר

תצרוכת דלק עשויה להשתנות בהתאם להגדרות, לתנאי הדרך, להרגלי הנהיגה ולמצב הרכב.

מערכת בידור

 Chevrolet infotainment 3 Premium מערכת מידע ובידור: מערכת
AM\ סטריאו ,HD אינץ' באיכות Navigation 8 הכוללת מסך מגע צבעוני

FM, אפשרות להזרמת שמע ב-Bluetooth משני מכשירים מחוברים, 
אפשרות חיבור ל- Apple CarPlay ול-Android Auto, זיהוי קולי משופר, 

תוספת זיכרון לאפליקציות לשימוש בתוך הרכב.

Richbass עם 7 רמקולים בתוספת וופר Bose מערכת שמע

HD רדיו באיכותBluetooth אפשרות לחבר טלפון למערכת המידע והבידור באמצעות



בטיחות

מערכת בקרת יציבות STABILITRAK הכוללת מערכת למניעת התהפכות, 
מערכת למניעת החלקה בכבישבקרת אחיזת כביש, בקרת טלטול לנגרר ומערכת עזר לזינוק בעלייה

כפתור בלם - אגזוז לבלימה אפקטיבית בנסיעה במדרוןתאורת יום עם בקרה תאורה חיצונית אוטומטית

כריות אוויר דו-שלביות לנהג ולנוסע הקדמי שבצד; כריות אוויר צדדיות 
לנהג ולנוסע הקדמי שבצד; כריות אוויר וילון ליושבים בצדדים בחלק 

הקדמי והאחורי; כולל חיישן נוסע בכרית האוויר של הנוסע הקדמי
חלון גג חשמלי

תאורת גג בצבע כתום )LED(חיישני חניה קדמיים ואחוריים על-קוליים

HD מראה אחורית עם מצלמת רוורס ועמעום אוטומטימצלמת רוורס באיכות

מערכת ראות היקפית עם שתי מצלמות לנגררחיישני רוורס

מצלמת ארגזהתראה על שינוי נתיב עם התראת שטח מת בצדדים

נהג צעיר: אפשרות להתאמה אישית של הגדרות רכב שניתן לבצע 
באמצעות השלט לעידוד נהיגה בטוחה. ניתן להגביל אפשרויות מסוימות 

שקיימות ברכב, או למנוע השבתה של מערכות בטיחות מסוימות. דוח 
פנימי מספק מידע על הרגלי נהיגה שיעזור לך להמשיך בלימוד הנהג 

הצעיר.

התראה על סטייה מהנתיב

מערכת לניטור לחץ אוויר בתמיגים עם התראות לחץ אוויר
מחוון מרחק מהרכב שמלפניםחבילה טכנולוגית

התראה על התנגשות חזיתיתחבילת מתלים Z71 לנסיעת שטח

מערכת Hill Descent Control למניעת הידרדרות בירידות



תוספות אפשריות

ריפודי עור שחור במושבים הקדמיים, אפשרות לבחירת צבע במושבים משקל כולל 5148 ק"ג
לשחור או שחור בשילוב חום

אפשרויות לחבילת בטיחות ונוחות

צבעים חיצוניים לבחירה

בתוספת תשלום: לבן פנינה / בורדולבן / שחור / אפור / כחול 

צבעים פנימיים לבחירה

חום-שחורשחור 

אבזור מקומי בתוספת תשלום

מקררמדרכות צד חשמליות 

רשת אחסון לתא מטעןקשת ספורט

ארגונית לתא חפציםתריס גלילה לארגז

כיסויי עור לשלטיםתא אחסון נשלף לארגז

כובע מצחייה / גרב שברולטמגיני רוח

ארנק שברולטמגן יתושים

חולצה שברולטמדבקות סילברדו לדלת תא מטען

מדרך נוחות אחורי

* התמונות להמחשה בלבד. כפוף לט.ל.ח. יכולה להיות סתירה בין מפרט הרכב לרכב המוזמן פרטנית ע"י לקוח.


