RANGE ROVER VEL AR

RANGE ROVER VEL AR
הכירו את הריינג' רובר ולאר .רכב שמשלב בצורה פנומנלית בין עיצוב חסר
פשרות לבין פסגת הטכנולוגיה .ריינג' רובר ולאר .למי שראה כבר הכל.

VELAR

עיצוב חיצוני
גג פנורמי נפתח
חלונות אחוריים כהים
מראות חיצוניות מחוממות עם קיפול חשמלי כולל
תאורת גישה.
זכרונות למראות וכיוונון אוטומטי בנסיעה לאחור
תא מטען נפתח חשמלית
פתיחת תא מטען על ידי מחווה ללא ידיים
פתיחה ללא מפתח KEYLESS
ידיות נשלפות ומתמזגות בקו הדלתות
צמיגים וחישוקים
גודל חישוקים
סגנון חישוקים
צמיגים
גלגל חלופי זמני
תאורה
תאורת LED
תאורת  LEDעם LED SIGNATURE
תאורת  MATRIX LEDעם LED SIGNATURE

SE

S

HSE

"18

"19

"20

"21

STYLE 1022

STYLE 5046

STYLE 7014

STYLE 5047

255/60 R18

255/55 R19

255/50 R20

265/45 R21

מושבים
מספר מקומות ישיבה
מושבים מרופדים ב LUX TECH
מושבים מרופדים בGRAINED LEATHER
עם חירור במרכז
מושבים מרופדים ב WINDSOR PREMIUM LEATHER
עם חירור
מושבים בריפוד  GRAINED LEATHERבשילוב
( SUEDCLOTHמגיע כאופציה)
כוונון מושבים חשמלי  10X10לנהג ולנוסע
כיוונון מושבים חשמלי  10X10לנהג ולנוסע עם
זכרונות במושב הנהג.
כיוונון מושבים חשמלי  20X20לנהג ולנוסע
כולל זכרונות
כיוונון חשמלי זווית גב מושבים בשורה שניה
חימום מושבים קדמיים
קירור ומיזוג במושבים הקדמיים
מסאז' במושבים הקדמיים
ידית מרכזית נשלפת עם מחזיקי כוסות בשורה
השניה
משענת ראש מרכזית שורה שניה

VELAR

S

SE

HSE

5

5

5

5

תוספות ושינויים בחבילת R-DYNAMIC
גימור פנים ב SHADOW ALUMINIUM -

פגוש קדמי ייחודי R-DYNAMIC

הגה בחיפוי עור עם מסגרת כרום

פנסי ערפל

מתגי העברת הילוכים בציפוי כרום

גימור חוץ ב SHADOW ATLAS -

ספי כניסה בכרום עם כיתוב R-DYNAMIC

תקרת הרכב בצבע שחור

חישוקים:
רמת גימור S

"STYLE 5046 DARK GREY 19
רמת גימור SE
"STYLE 1032 DARK GREY 20
רמת גימור HSE
"STYLE 1033 DARK GREY 21

דוושות מתכת
אופציה

RANGE ROVER VELAR

עיצוב פנים
תאורת פנים המופעלת על ידי חיישני קירבה
הגה בחיפוי עור פרימיום
הגה בחיפוי עור פרימיום עם מסגרת כרום
תאורת אווירה פנימית
גימורי פנים ב COSMIC GREY -
חבילת עור מורחבת  -ריפוד בעור פרימיום בפאנל
הקדמי המרכזי ובחלק העליון בדלתות הרכב
מראה מרכזית מתכהה
ספי כניסה בכרום
ספי כניסה מוארים
וילון כיסוי תא מטען
סכי שמש מוארים
תא כפפות מקורר
עזרי נהיגה
מערכת  TERRAIN RESPONSEלהתאמה
אופטימלית לסוג השטח
מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה בצבע שחור
מתגי החלפת הילוכים בגלגל ההגה בציפוי כרום

VELAR

S

SE

HSE

עזרי נהיגה
בקרת שיוט
בקרת שיוט אדפטיבית
בלם יד חשמלי
מערכת לסיוע בטיפוס עליות -

VELAR

S

SE

HSE

HILL LAUNCH ASSIST

בקרת ירידה במדרון HDC -

חיישן תאורה
חיישן גשם
מסך מחשב דרך בלוח השעונים
לוח שעונים וירטואלי TFT

 - HEAD UP DISPLAYתצוגה עילית
הנעה ללא מפתח
בקרת אקלים אוטומטית שני אזורים עם סינון אוויר
מיזוג אוויר שני אזורים
פתחי מיזוג בשורה השנייה
כיוון הגה חשמלי
צמיד מפתח לפעילות ספורטיבית

TORQUE VECTORING BY BREAKING

RANGE ROVER VELAR

מפרט טכני
מנוע (נפח סמ"ק ,דלק)
מערכות שמע ומידע
מערכת שמע  MERIDIAN SOUNDהספק ,380W
עם  11רמקולים וסאב וופר ,CD ,מגבר 12
ערוצים ,כניסת USB
מערכת שמע MERIDIAN SURROUND
הספק  ,825wעם  17רמקולים וסאב וופר,
כניסת .USB
דיבורית בלוטוס  +הזרמת שמע
שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה
זוג מסכי מגע מרכזיים לניהול מערכות הרכב
בטכנולוגיית TOUCH DUO PRO

VELAR

S

SE

HSE

בטיחות
מצלמת נסיעה לאחור
חיישני חנייה אחוריים
חיישני חנייה קדמיים
התראה על סטייה מנתיב
בקרת לחץ אויר בצמיגים TPMS
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית DSC -

תצורת מנוע
הספק מירבי (כ"ס)
מומנט מירבי (קג“מ)
הילוכים
הנעה
מתלי קפיצים סליליים
מתלי אוויר

בנזין ,2.0
250HP

בנזין ,2.0
300HP

בנזין ,3.0
380HP

דיזל ,2.0
240HP

דיזל ,3.0
300HP

2,000

2,000

3,000

2,000

3,000

V6

 4ציל' טורי

V6

250

300

380

240

300

36.5

40

45

50

70

 4ציל' טורי  4ציל' טורי

 ZF 9הילוכים
4X4

ביצועים
תאוצה  0-100קמ“ש (שנ’)

6.7

6.0

5.7

7.3

6.5

מהירות מירבית (קמ"ש)

217

234

250

217

241

צריכת דלק ופליטת CO2

DYNAMIC Stability conrtol

מערכת למניעת נעילת גלגלים ABS -
בקרת אחיזה אלקטרונית ETC -
Electronic traction control
מערכת בלימת חירום EBA -

עירוני (ליטר 100/ק“מ)

9.1

9.5

12.7

7.2

7.4

בינעירוני (ליטר 100/ק“מ)
משולב (ליטר 100/ק“מ)
פליטת ( CO2גרם/ק“מ)
נפח מיכל הדלק (ליטר)

6.7

6.9

7.5

5.1

5.8

7.8

7.8

9.4

5.8

6.4

173

178

214

154

167

63

63

63

60

66

מידות ומשקלים
משקל עצמי (ק“ג)

1804

1813

1884

1841

1959

משקל כולל מורשה (ק“ג)

2470

2470

2540

2510

2610

משקל מורשה לגרירה עם בלמים (ק“ג)

2500

2400

2500

2500

2500

אופציה

 roll stability controlבקרת גלגול Rsc -

רוחב עם מראות סגורות  2,032 -מ"מ
רוחב מראות פתוחות  2,145 -מ"מ

הרווח מאחורי שורת
מושבים שניה  1,035 -מ"מ

מערכת לסיוע בגרירת נגרר -
TRAILER STABILITY ASSIST

כריות אוויר
חיבורי  ISOFIXבשורה השנייה
מערכת "נעילת ילדים" חשמלית
נטרול כרית אוויר קדמית במושב הנוסע
בלימה אוטונומית בחירום AUTONOMOUS -

7

7

7

7

גובה
 1,665מ"מ
רוחב
תא מטען
 1,247מ"מ
מפשק גלגלים אחורי
 1,657מ"מ

EMERGENCY BREAKING Level 2

מפשק גלגלים קדמי
 1,640מ"מ
נפח תא
המטען  673ל'

התראה אקטיבית על רכבים בשטח "מת"

BLIND SPOT ASSIST
התראה על רכבים בשטח "מת" BLIND SPOT -
MONITORING

התראה על תנועה בעת יציאה מחניה -

REVERSE TRRAFIC DETECTION
מערכת שמירת נתיב LANE KEEP ASSIST -

מערכת לבקרת עירנות נהג

מרווח גחון
 212מ״מ
(עם מתלי
אויר עד
 251מ"מ)

בסיס גלגלים
 2,874מ"מ
אורך כללי  4,803מ"מ

זווית עזיבה 27.30
(עם מתלי אויר )29.50

זווית מעבר 210
(עם מתלי אויר )23.50

גובה צליחת מים  600מ"מ
(עם מתלי אויר  650מ"מ)

זווית גישה 25.90
(עם מתלי אויר )28.9

רדיוס סיבוב  12מ'

חפשו אותנו בפייסבוק :לנד רובר ישראל
הרצליה ,משכית  ,26טל' | *9393 :פ"ת ,משה דיין  ,6טל' | 03-9213588 :חיפה ,בעלי מלאכה  ,17צ'ק פוסט ,טל'*9368 :

חברת המזרח לשיווק מכוניות  1994בע“מ | www.landrover.co.il

פירוט המערכות הבטיחותיות המותקנות ברכב ((בסוגריים בדגם )HSE
7

חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי דו גלגליים

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס
קוד דגם
275, 277, 278, 279, 280, 282,
283, 284, 285
286, 287

דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

S, SE

7

HSE

8

רמת
רמת
בטיחות  0 1 2 3 4 5 6 7 8בטיחות
נמוכה
גבוהה

צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל 100 -ק“מ *
עירוני  9.1בינעירוני 6.7

בנזין  300 2.0כ"ס

עירוני

בינעירוני

6.9

דרגה 15

בנזין  380 2.0כ"ס

עירוני  12.7בינעירוני

7.5

דרגה 15

דיזל  240 2.0כ"ס

עירוני

7.2

בינעירוני

5.1

דרגה 15

דיזל  300 2.0כ"ס

עירוני

7.4

בינעירוני

5.8

דרגה 15

בנזין  250 2.0כ"ס

9.5

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי:

דרגת זיהום
אוויר
דרגה 13

מנוע

מקרא

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
* נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה .תקן EU5

** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת)
התשס“ט 2009

