


PACIFICA
מנוע בנזין

L Pentastar DOHC VVT V6 3.6סוג מנוע

3604נפח

6400/280הספק כ"ס / סל"ד

4000/35.5מומנט קג"מ / סל"ד

196מהירות מרבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(

13עירוני )ליטר / 100 ק"מ(

8.4בין עירוני )ליטר / 100 ק"מ(

10.7משולב )ליטר / 100 ק"מ(

קדמיתהנעה

אוטומטית - 9 מהירויות - )Autostick(תיבת הילוכים

מידות ומשקלים 

5176אורך כולל )מ"מ(  

2022רוחב כולל )מ"מ(

1777גובה )מ"מ(

3089בסיס גלגלים )מ"מ(

12.1קוטר סיבוב )מ'(

914נפח תא מטען - ללא קיפול מושבים )ליטר(

2478נפח תא מטען - בקיפול שורה 3 )ליטר(

3978נפח תא מטען - בקיפול שורות 2+3 )ליטר(

71.9קיבולת מיכל דלק )ליטר(

אינו מורשה גרירה כושר גרירה עם וללא בלמים

"18"17חישוקי אלומיניום

235/65R17235/60R18צמיגים

Touring LLimitedבטיחות ועזרי נהיגה
++8 כריות אוויר

היקפייםאחורייםחיישני חניה )אחוריים עם בלימה(

++מצלמת נסיעה לאחור

+Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת

+בקרת סטייה מנתיב אקטיבית

+בקרת שיוט אדפטיבית מלאה עם זחילה בפקקים

+בלימה אוטונומית בעת חירום

+מערכת לחניה אוטומטית בניצב ובמקביל

+4 מצלמות היקפיות לתצוגת 360° בחניית הרכב

)BSM( מערכת ניטור רכבים בשטח מת++

++מערכת לזיהוי רכבים חולפים בנסיעה לאחור

++התראת אי חגירת חגורות בטיחות לנהג ולנוסע 

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים++

)ESC( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

)Traction Control( מערכת בקרת אחיזה++

)Rain Brake Support( מערכת לייבוש בלמים++

)Hill Start Assist( מערכת עזר לזינוק בעליה++

++מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל 

++חיישן תאורה להפעלה אוטומטית של אורות הרכב

+חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

++גלגל חליפי מוקטן עם ערכת ניפוח



Touring LLimitedחוץ
בדגם 7 מושבים בלבדגג זכוכית פנורמי משולש

++דלתות צד )הזזה( חשמליות

++דלת תא מטען עם פתיחה וסגירה חשמלית

 )Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח++

+פתיחת דלתות צד ותא מטען בהנפת רגל

++התנעה מרחוק ע"י שלט/מפתח הרכב

+מראות צד מתקפלות חשמלית בשילוב מאותתים

+מראות צד עם הפשרה והטיה אוטומטית בנסיעה לאחור

++פנסי ערפל קדמיים

++פס כרום במסגרת החלונות

++פסי אורך בגג משולבים עם גגון אינטגרלי מתקפל

מושבים

++מושבים בריפוד עור יוקרתי

++מושב נהג עם כיוון חשמלי

+מושב נוסע עם כיוון חשמלי

+זיכרונות למושב נהג וכיוון מראות הצד

++ניפוח חשמלי לתמיכה בגב תחתון במושב עם כיוון גובה 

+קיפול חשמלי למושבים בשורה השלישית

++חימום למושבים הקדמיים 

+חימום למושבים בשורה השנייה 

+חימום לגלגל ההגה 

+אוורור למושבים הקדמיים

++מערכת ® Stow 'N Go לקיפול המושבים בשורה השנייה לרצפת רכב שטוחה

מושב נהג + נוסעמושב נהגמערכת ® Stow 'N Go Assist לקיפול חשמלי של המושב הקדמי

++משענות יד לנהג ולנוסע

אופציה )ללא גג פנורמי(אופציהתוספת מושב שמיני )שורה שניה(

++שורת מושבים שלישית מתקפלת ומתפצלת 40/60

אבזור פנימי ונוחות 

++גלגל הגה מצופה עור

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

)Electric Park Brake( בלם יד חשמלי++

+דש בורד בדיפון רך עם דוגמת תפרים

+מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

++מראה מרכזית פנורמית נוספת לצפייה בנוסעי הרכב

++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע

++וילונות הצללה לחלונות השורה השנייה והשלישית

++בקרת אקלים מפוצלת לשלושה אזורים עם שליטה מאחור

++פתחי מיזוג ליושבים בשורה השנייה והשלישית

++כפתור לביטול ההפעלה החשמלית של דלתות הצד )ילדים(

 )Cruise Control( מערכת בקרת שיוט++

++שקע מצת 12V בתא המטען

טכנולוגיה ומערכות שמע

TFT 7"3.5מחשב דרך מתקדם בלוח המחוונים עם צג«

++מערכת לביטול רעשים בחלל הרכב

»8.4"7מערכת ®Uconnect עם מסך מגע לשליטה בשמע, אקלים והגדרות הרכב

Apple CarPlay -תמיכה ב++

BT-Audio עם Bluetooth דיבורית++

++חיבורי USB AUX מלפנים

+חיבורי USB ליושבי השורה השנייה והשלישית

+מערכת שמע בעלת 6 רמקולים

+מערכת שמע מבית ALPINE בעלת 13 רמקולים

++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן דיגיטלי



חישוקים - צבעי מרכב

Limited חישוקי "18 ברמת גימורTouring L חישוקי "17 ברמת גימור





רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

36 ,29 ,26PACIFICA 3.6 9AT TOURING L, 8 ST, FF2

37 ,38PACIFICA 3.6 LIMITED, 7S, FF6

 TOURING L, FF, 8ST פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור LIMITED, 7S פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

 8 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית

  מערכת זיהוי הולכי רגל
  מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים

 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

  מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 8 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

מקרא

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

צריכת דלק צריכת דלק בליטרים  ל-100 ק"מ*דגם
דרגת זיהום אווירמשולבת 

PACIFICA 3.6 9AT TOURING L, 8ST,
 LIMITED 7S, FFדרגה 8.410.713בינעירוני13עירוני

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

TIER* נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן        ** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.
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ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח  התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד 
המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליות בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 
ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל 
נוספים. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח. וגורמים  והיא מושפעת מאופי הנהיגה  יותר  צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה 

אולמות תצוגה: תל אביב - יגאל אלון 90 | הרצליה - המנופים 15 | פתח תקווה - רבניצקי 9 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה – דרך 
יפו 152 | נוף הגליל - העבודה 13 | ראשון לציון - האצ"ל 18

chrysler.co.il l *8545 l 

https://chrysler.co.il/



