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T-Cross פולקסווגן



התמונות להמחשה בלבד

פולקסווגן השיקה את הג'יפון המושלם! - היה שווה לחכות לו.
TSI-החדש מספק את האיזון המושלם בין מרווח פנימי וישיבה גבוהה לבין ביצועים דינמים מרגשים. מנוע ה T-cross-ה

האמין והחסכוני ביחד עם מערכת המתלים המשופרת וההיגוי המדוייק יודעים לספק את חווית הנהיגה הטובה ביותר
שהכרת בקטגוריה. 

העיצוב הדינאמי והחדשני, ביחד עם תא הנהג המתקדם וסביבת הנוסעים המזמינה והמרווחת יוצרים עיצוב
שהוא מצד אחד תכליתי ושימושי ומצד שני צעיר מתוחכם ומסובב ראשים. 

ה-T-cross  רחב יותר מרוב הרכבים בקטגוריה ומאפשר מרווח רגלים עצום גם ליושבים מאחור, ותא מטען גדול,
כל זאת מבלי להתפשר על מידות חיצוניות הדוקות שהופכים אותו לאידאלי בסביבה אורבנית ובכל סביבה.

תשומת הלב לפרטים הקטנים ביותר, הטכנולוגיה המתקדמת, מסך המגע וכפתורי השליטה בגלגל ההגה
יביאו את החוויות, המוסיקה ואנשי הקשר שלך לקצות אצבעותיך.

בטיחות מעל הכל זו לא רק סיסמא. ה-T-cross החדשה מצויידת במערך נרחב של מערכות בטיחות אקטיביות
כמו בלימת חירום אוטונומית, בקרת סטיה מנתיב, ועוד. כי להביא את המשפחה הביתה בשלום זה הכי חשוב!
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מידות, משקלים ונפחים
1,275 ק"גמשקל עצמי

560 ק"גמשקל מורשה

1,760 ק"גמשקל כולל 

1,000 ק"גכושר גרירה עם בלמים

630 ק"גכושר גרירה ללא בלמים

4,108 מ"מאורך 

1,760 מ"מרוחב )ללא מראות(

1,559 מ"מגובה

2,551 מ"ממרחק סרנים

10.6 מ'קוטר סיבוב

40 ליטרקיבולת מיכל דלק

מידות תא מטען 
380/455/1,281 ליטרנפח תא מטען 

748 מ"מאורך

998 מ"מרוחב בין בתי הגלגל

אביזרי בטיחות
•מתג לניתוק כרית האוויר הקדמית בצד הנוסע

•מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
•פנסי ערפל עוקבי פניה

•6 כריות אוויר
•מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

•מערכת זיהוי הולכי רגל
•מצלמת רוורס

•חיישני חגורות בטיחות
•מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
•מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

•התרעה במצב של עייפות או הסחת דעת

אביזרי בטיחות
AEBS מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום•
Front Assist מערכת לניטור מרחק מלפנים•

PPP - מערכת פרואקטיבית להגנה על הנוסעים•
LED תאורת נהיגת יום יעודית•

•מערכת Hill Hold למניעת הידרדרות

איבזור חיצוני
•פנסי LED אחוריים

•פנסי ערפל קדמיים, אחוריים ותאורת פניה
•פסי נשיאה בגג
"16חישוקי סגסוגת 

איבזור פנימי
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני "8

•ודיבורית BT מובנית

•מערכת App Connect לחיבור לטלפון הנייד

•תמיכה ב-Apple Car Play )אפל(

Android Auto )גוגל( •תמיכה ב-

•שליטה מההגה על מערכת השמע ומחשב הדרך

•6 רמקולים

•מצלמה אחורית

•מראות צד מתכווננות חשמלית

Coming Home Leaving Home תאורת חניה אוטומטית•

•מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעת עצירה

•חיישן תאורה 

•בלם יד עם ציפוי עור

•גלגל הגה עם ציפוי עור

•ידית הילוכים עם ציפוי עור

•משענת יד קדמית

•טעינה אלחוטית לטלפון נייד

מפרט טכני ואיבזור

ט.ל.ח ייתכנו שינויים קלים במפרט הרכב בהתאם למועד ההזמנה או לרמת הגימור

מנוע
999נפח )סמ"ק(

20.4/2,000-3,500מומנט מרבי )סל"ד/קג"מ(

115/5,000-5,500הספק מרבי )סל"ד/כ"ס(

ביצועים

193 קמ"ש מהירות מרבית

10.2 שניות תאוצה 100-0 קמ"ש

תיבת הילוכים
DSG, 7 הילוכיםתיבת הילוכים

צמיגים
205/60מידות R 16

רמת האבזור הבטיחותי: 6 דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

12 13 14 155 6 7 8 9 10 111 2 3 4 זיהום
מרבי

זיהום
מזערי

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט   **

להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 
לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ *דגם

T-CROSSדרגה 6.39משולב
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*3889  
www.automax.co.il

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.


