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חזק וחסכוני

פולקסווגן T-Roc מרשים מההתחלה

עיצוב מרשים. הצהרה עוצמתית. ג'יפון ספורטיבי עם צללית שרירית של קופה - פולקסווגן T-Roc משלב דברים רבים -
אבל דבר אחד הוא לא: שגרתי.

מי אמר שרכב פנאי קטן צריך להיות משעמם? פולקסווגן T-Roc מביא את שמחת החיים ומפגיש אותה עם האיכות הבלתי מתפשרת
של קבוצת VW - מנועי טורבו שהם חסכוניים ונותנים פאנץ' של כוח - חבילות אבזור עשירות ואמצעי בטיחות מהמתקדמים בעולם. 

דירוג של 5 כוכבים ב-ENCAP עם 95% הגנה על הנוסעים, מערכות בטיחות אקטיביות, סייען חניה ניטור לחץ אוויר בצמיגים וכמובן מערך 
של בקרת משיכה ובקרת יציבות. T-Roc הוא מרכבי הפנאי הבטוחים ביותר שיש על הכבישים. בנוסף יש גם המון פינוקים כמו גלגל הגה 
רב תפקודי מצופה בעור, בקרת אקלים מפוצלת, מערכת מולטימדיה מתקדמת עם מסך 8 אינץ' חישוקי סגסוגת פנסי LED אחוריים והמון 

ייחוד ואופי.



מידות ומשקלים

4,234 מ"מאורך 

1,819 מ"מרוחב 

1,573 מ"מגובה

2,595 מ"מבסיס גלגלים 

158 מ"ממרווח גחון

445 ליטרנפח תא מטען

11.1 מ׳קוטר סיבוב 

50 ליטרנפח מיכל דלק

אביזרי בטיחות
•סייען חניה

ESP בקרת יציבות•
ASR בקרת משיכה•

•ניטור עייפות נהג
•בלימת חירום אוטונומית

•סיוע לזינוק בעליה
•בקרת שיוט אדפטיבית

•6 כריות אוויר
•ניטור הולכי רגל

•שמירת נתיב אקטיבית
•גלגל הגה קורס בתאונה

•קדם מותחנים לחגורות הבטיחות

אבזור נוחות
•START&STOP לחסכון בדלק

•מחשב דרך
•בקרת אקלים דו-איזורית עם מסנני אבקנים

•מערכת שמע Composition Media ״8 
•ממשק בלוטות'

•עיטורים יוקרתיים על דשבורד ודיפוני דלתות קד'
•גלגל הגה מצופה עור עם משוטים להעברת היל'

•4 חלונות חשמליים 
•מראות צד חשמליות ומחוממות

•מראת פנים מתכהה
•מושב נהג ונוסע מתכוונים לגובה

•משענת יד מרכזית עם תאי אחסנה
•מגרת אחסון מתחת למושב נהג

•חיישני אורות ומגבים אוטו'
•נעילה מרכזית עם שלט רחוק

•תא מטען עם תחתית כפולה
•בלם חניה חשמלי אוטומטי

מפרט טכני ואיבזור

רמת האבזור הבטיחותי:
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* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התרס״ט  2009
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ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע והעברת כוח
טורבו בנזין TSIמנוע

1,498 סמ״קנפח

150/5,000-6,000הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

25/1,500-3,500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

קדמיתהנעה

ביצועים

8.4 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

205 קמ"ש מהירות מרבית
צריכת דלק בנסיעה עירונית

6.6 ליטר)ליטר/ 100 ק"מ(

צריכת דלק בנסיעה בינעירונית
4.6 ליטר)ליטר/ 100 ק"מ(

צריכת דלק בנסיעה משולבת
5.4 ליטר)ליטר/ 100 ק"מ(

מתלים ובלמים

תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי

מתלה נפרד,מוט מייצבמתלה אחורי 

דיסקים מאוורריםבלם קדמי

דיסקיםבלם אחורי

תיבת הילוכים
אוטו׳ DSG7תיבת הילוכים

בינעירוני עירוני
דרגת זיהום אווירדגם נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ

Comfortline6.64.6

.)WLTP( EC 2017/1151 שנתקבלו מהיצרן, לפי רגולציית NEDC CORRELATED נתוני צריכת הדלק הינם נתוני
נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב

וממאפייני הנהיגה ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. דרגה  9

7

אבזור חיצוני
•פנסי LED אחוריים

•מראות וידיות דלת בצבע המרכב
•מסילות גג 

•פנסי ערפל קדמיים
"16חישוקי סגסוגת מעוצבים 

צמיגים

216/60מידות R 16
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אוטומקס מציעה לכם מגוון רכבים חדשים ואיכותיים במחירים משתלמים 
ונוחים – ביבוא מקביל.

ומקסימום  אמינות  מקסימום  רכב,  מקסימום  תמצאו  באוטומקס 
אחריות. אנו מייבאים מספר מותגי רכב, תחת רישיון משרד התחבורה 
הישראלי מתוך האמונה שרכב חדש לא צריך להישאר בגדר חלום רחוק.

אנחנו מאמינים בתחרות, ולכן אנחנו מציעים מחירים מיטביים ואפשרויות 
מימון לכלי רכב שאנו מייבאים ביבוא מקביל.


