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V8 ריינג׳ רובר

בטיחות 
אקטיבית

חישוקי
22 אינץ׳

525
כוחות סוס

התמונות להמחשה בלבד

רכב הפאר לשטח, העילית של העילית והמיטב שיש לתעשיית הרכב להציע כיום.

ריינג׳ רובר מציג שילוב ייחודי בו איכות יוצאת דופן של חומרי גלם, פוגשת יד אמן וביצוע ברמה הגבוהה ביותר.
מריפודי העור שעל המושבים, דרך חומרי הדיפון ועד עיטורי המתכת העשויים מאלומיניום מכורסם כפי שתמצאו רק במכוניות על.

לגיבוי חווית האיכות מצויד הריינג׳ רובר החדש בחבילה טכנולוגית פורצת דרך. מערכת הנעה 4X4 קבועה עם יחס העברה LOW לנהיגה 
בשטח. תיבת הילוכים מתקדמת עם 8 הילוכים ומנוע V8 שמספק עוצמה אדירה בצורה הכי חלקה ומאוזנת שיש. בנוסף, מצויד הריינג׳ 

רובר במערכת מתלי אוויר המסוגלת לשנות את גובה הנסיעה ולספק תמיכה מצוינת בכביש וגם מרווח גחון גבוה מעבר לו.
בכל תנאי הדרך אין שינוי בנוחות הנסיעה בקבינה שנותרת מבודדת משיבושי הדרך וכמובן הנמכה כדי שיהיה נוח להיכנס לרכב.

בורר מצבי נהיגת שטח יאפשר לריינג׳ המהודר לעשות הרבה יותר ממה שרכב פאר מהשורה מסוגל.

בתחום האבזור אין כאן הנחות או פשרות. לוח מחוונים דיגיטלי 12.3 אינץ׳ מספק מידע רב ומגוון. בנוסף יש שיקוף של מידע חשוב על 
שמשת הרכב מול עיני הנהג, מערכת מולטימדיה מהדור האחרון והחדש ביותר עם ממשקי קארפליי ואנדרואיד וכמובן הפעלה קולית 

)במגבלות המערכת(. עוד תמצאו בקרת אקלים עם 4 איזורים, מושבים מחוממים, דלת תא מטען חשמלית, טריקת דלת שקטה ועוד.

חבילת הבטיחות המקיפה כוללת בקרת יציבות דינמית, בקרת גלגול, מערכת ייצוב לנגרר וגם מערך מצלמות היקפי, סייען חניה, בקרת 
שיוט אדפטיבית חכמה ועוד אמצעים חכמים רבים הדואגים לבטיחות שלכם.

ריינג׳ רובר החדש הוא המקום בו התשוקה פוגשת איכות עילית ויכולת ברמה שלא חשבתם שיש.

5.4 שניות
ל-100 קמ״ש 100

קמ״ש



מפרט טכני ואיבזור
מנוע והעברת כח

P525דגם
V8, superchargedסוג מנוע

4,999נפח )סמ״ק(
525 כ״סהספק מירבי סל״ד
62.5 קג״ממומנט מירבי סל״ד

אוטומטית פלנטרית, 9 היל׳תיבת הילוכים
כפולה קבועה/LOWהנעה

ביצועים
5.4 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

225 קמ"שמהירות מרבית

מתלים ובלמים
עצמות עצה כפולות, כריות אווירמתלה קדמי
רב-חיבורי, כריות אווירמתלה אחורי

/ אחורי דיסקים מאוורריםבלם קדמי

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **

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

זיהום
מזערי

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

Range rover V8דרגה 12.515משולב

WLTP נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009  **
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  וממאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת 

לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7

בטיחות - המשך
•מגבר בלם בחירום 
•סייען יציבות לנגרר

•כריות אוויר לנהג
•כריות אוויר לנוסע בחזית

•כריות אוויר צידיות
ISOFIX עוגני•

•ניטור לחץ אוויר בצמיגים

מידות, משקלים ונפחים
5,000אורך )מ״מ(

2,073רוחב - מראות מראות צד מקופלות )מ״מ(
1,869גובה )מ״מ(

2,922בסיס גלגלים )מ״מ(
1,692/1,685מפשק קדמי /אחורי )מ״מ(

297מרווח גחון )מ״מ(
2,450משקל עצמי כולל נהג )ק״ג(

707/1,694נפח תא מטען/נפח תא מטען מושבים מקופלים )ל׳(
275/40R22צמיגים             

דלק וסוללה
104 ל ׳נפח מיכל דלק

בנזין נטול עופרת אוקטן 95סוג דלק

היגוי
סבבת ומוט משונןמערכת הגה
חשמליתהגברת כוח

איבזור חיצוני
•חישוקי 22 אינץ׳

•קליפרים בצבע אפור
•גג בצבע המרכב

•עיטור חיצוני אטלס
•יחידות תאורה פיקסל LED בחזית

•שמשה קדמית רבודה מבודדת רעש
•פנסי ערפל אחוריים

•יחידות LED אחוריות
LED תאורת יום•

•מראות צד עם מאותתים
•שמשה אחורית מבודדת חום עם מפשיר אדים

autobiography כיתוב•
איבזור פנים ונוחות

•מתג התנעה/דימום
•קונסולה מרכזית עם משענת יד ותא אחסון
•משענת יד מושבים קדמיים / מושב אחורי

•מושבים קדמיים מחוממים
•ריפודי עור

•אוזני קשירה בתא מטען
•תא אחסנה מצונן בקונסולה מרכזית
•דלת תא מטען עם פתיחה חשמלית
•פתיחת דלת תא מטען בתנועת גוף

•כניסה ללא מפתח
•טריקת דלת שקטה

•בקרת אקלים 4 איזורים
HUD תצוגה עילית•

Touch Pro Duo מולטימדיה•
•הפעלה קולית

WIFI נקודה חמה•
•ממשק בלוטות׳

android auto וממשק apple carplay ממשק•
•מחשב דרך

•מערכת שמע מרידיאן 825 וואט
•גלגל הגה משולב עור/עץ

•מושבים קדמיים עם 24 כיוונים
•אוורור + עיסוי במושבים קדמיים

•מושבים אחוריים מחלקת עסקים
•ריפוד תקרה פרימיום וואלור

בטיחות
•סייען בלימת חירום 

•מערך מצלמות היקפי
•ניטור עירנות נהג

•התראה על סטיה מנתיב
•סייען חניה 360 מעלות

•התראה עצם בשטח מת בעת פתיחת דלת
•התראת התנגשות בנסיעה לאחור

•קורא תמרורי דרך עם הגבלת מהירות
•בקרת שיוט אדפטיבית עם סייען היגוי

•בקרת שיוט עם מגביל מהירות
•בקרת יציבות דינמית

•חלוקת עוצמת בלימה אלקטרונית
•בקרת משיכה 

•בקרת גלגול 
•בקרת בלימה בפניה 



*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.




