נתונים טכניים
3.6L Pentastar DOHC VVT V6

סוג מנוע /טכנולוגיית המנוע

3604

נפח מנוע (סמ"ק)
הספק מרבי (כ"ס /סל"ד)

6400/280

מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)

4000/35.5
קדמית

הנעה

אוטומטית  9 -מהירויות )Autostick( -

תיבת הילוכים

196

מהירות מרבית (קמ"ש)
עירוני ( ליטר  100 /ק"מ )
עירוני (ליטר  100 /ק"מ)

13

בין עירוני (ליטר  100 /ק"מ)

8.4

משולב (ליטר  100 /ק"מ)

10.7

מידות ומשקלים		
אורך כולל (מ"מ)

5176

רוחב כולל (מ"מ)

2022

גובה (מ"מ)

1777

בסיס גלגלים (מ"מ)

3089

קוטר סיבוב (מ')

12.1

נפח תא מטען ללא קיפול מושבים (ליטר)

914

נפח תא מטען  -בקיפול שורה ( 3ליטר)

2478

נפח תא מטען  -בקיפול שורות ( 2+3ליטר)

3978

קיבולת מיכל דלק (ליטר)

71.9
אבזור נוסף בדגם LIMITED
חישוקי אלומיניום "18
בקרת סטייה מנתיב אקטיבית
בקרת שיוט אדפטיבית מלאה עם זחילה בפקקים
בלימה אוטונומית בעת חירום
מערכת לחניה אוטומטית בניצב ובמקביל
 4מצלמות היקפיות לתצוגת  360°בחניית הרכב
גג זכוכית פנורמי משולש
זיכרונות למושב נהג וכיוון מראות הצד
אוורור למושבים הקדמיים
מערכת ® Uconnectעם מסך מגע "8.4
חיבורי  USBליושבי השורה השנייה והשלישית
מערכת שמע מבית  ALPINEבעלת  13רמקולים

אבזור עיקרי TOURING L -
 8כריות אוויר
חישוקי אלומיניום "17
חיישני חניה אחוריים עם בלימה
מערכת ניטור רכבים בשטח מת ()BSM
מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור
חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב
בלם יד חשמלי ()Electric Park Brake
מצלמת נסיעה לאחור
דלתות צד (הזזה) ודלת תא מטען חשמליות
מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח ()Keyless
מושבים בריפוד עור יוקרתי
מושב נהג עם כיוון חשמלי
חימום למושבים הקדמיים
בקרת אקלים מפוצלת לשלושה אזורים עם שליטה מאחור
מערכת ® Stow 'n Goלקיפול המושבים בשורה השנייה
מערכת ® Uconnectעם מסך מגע "7
תמיכה בApple CarPlay -
דיבורית  Bluetoothעם BT-Audio

קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

26

Chrysler Pacifica Touring L

6

25

Chrysler Pacifica Limited

7

מחירים

TOURING L

LIMITED

מחיר בסיס

₪ 289,900

₪ 349,900

תוספת מושב שמיני

₪ 5,000

₪ 5,000

אגרת רישוי

₪ 3,337

₪ 4,683

תוספת צבע

₪ 5,900

₪ 5,900

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

4

5

3

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור :Touring L

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברמת גימור :Limited

 #זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 #זיהוי הולכי רגל
 #מצלמת רוורס
× חיישני חגורת בטיחות
 #זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
 #זיהוי תמרורי תנועה

 #זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 8כריות אוויר
 #בקרת סטייה מנתיב
× זיהוי הולכי רגל
 #מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  #מצלמת רוורס
× חיישני חגורת בטיחות
 #ניטור מרחק מלפנים
× זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
 #בלימה אוטומטית בעת חירום
× זיהוי תמרורי תנועה
 #בקרת שיוט אדפטיבית

 8כריות אוויר
 #בקרת סטייה מנתיב
× מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 #ניטור מרחק מלפנים
× בלימה אוטומטית בעת חירום
× בקרת שיוט אדפטיבית

2

0

1

רמת
בטיחות
נמוכה

מקרא:
 #מערכת מותקנת בדגם הרכב
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר*
דגם
PACIFICA 3.6 9AT

נתוני צריכת דלק
(ליטר 100/ק"מ)**
עירוני  13בינעירוני 8.4

מדד זיהום
אוויר*
15

זיהום מרבי 9 10 11 12 13 14 15

8

7

6

5

4

3

2

 1זיהום מזערי

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009
**על פי נתוני יצרן ,בתנאי ניסוי ומעבדה תקן  EC/1999/100עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

