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Mustang Mach-E פורד



היצירה החשמלית שמציתה את הדמיון

מוסטאנג מאך E החשמלית. דרך חדשה לחשוב על ביצועים מלהיבים, מראה מסובב ראשים וסביבת נהג טכנולוגית והייטקית. פורד 
והחכמה בדגם שהוא חזק  הירוקה  עידן התחבורה  MUSTANG, לצרכים של  בין המורשת של מכונית השרירים האייקונית,  מפגישה 

ומעלה את הדופק אבל גם שימושי כ- SUV עם ארבע דלתות. מתכון בטוח להצלחה בכל דרך.

היפרדו לנצח מתחנת התדלוק בזכות סוללה עם קיבולת גדולה של 68 קוט״ש או היפרדו גם מחרדת הטווח עם האופציה של סוללה 
מוגדלת ל-88 קוט״ש. בשני המקרים תוכלו לטעון אותה בטעינה ביתית או בעמדת טעינה מהירה DC של עד 115 או 150 קו״ט, באותן 

נהיגות ארוכות שהמוסטאנג כל-כך אוהב.

מכונית שרירים אמיתית חייבת גם כוח והרבה – 266 עד 346 כ״ס לגרסה כפולת ההנעה עם הסוללה הגדולה. התאוצה ל-100 קמ״ש 
טווח הנסיעה המירבי תקבלו בגרסת ההנעה האחורית עם הסוללה  תהיה 4.8 שניות שיצמידו אתכם למושב בכל פעם מחדש. את 

הגדולה וזה יעמוד על 482 ק״מ או 370 ק״מ עם הסוללה הסטנדרטית.

E החשמלית זה ראשית כל חווית נסיעה ברמה אחרת. תא נהג דיגיטלי מלא שניתן להתאים  טווח זה לא הכל. פורד מוסטאנג מאך 
בצבעים ותצוגה למצבי הנהיגה. מסך מרכזי ענקי, 15.5 אינץ׳ המרכז מידע רב מהניווט, ממשקי קארפליי ואנדרואיד אלחוטיים ועוד 

הגדרות רבות שלא היו בעבר.

חבילות אבזור הנוחות עשירות ביותר וגם מערך הבטיחות והסיוע האקטיבי המצוין של פורד נוכח במוסטאנג כדי להבטיח שכל נסיעה 
תסתיים שכאתם רעננים אחרי נהיגה מהנה.
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מפרט טכני ואיבזור

SELECTPREMIUMביצועים
4.8 שניות )ER+AWD(5.8 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

180 קמ"ש180 קמ"שמהירות מרבית

SELECTPREMIUMמנוע והעברת כח
••מנוע  266 כ״ס/43 קג״מ
ooמנוע  346 כ״ס/58 קג״מ

••סוללה  68 קוט״ש
ooסוללה  88 קוט״ש

••הנעה אחורית
ooהנעה כפולה

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון, מוט מייצבמתלה קדמי
רב חיבורים, מוט מייצבמתלה אחורי

דיסקים BREMBO מאוורריםבלם קדמי
דיסקיםבלם אחורי

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

EPA 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.

SELECTPREMIUMאיבזור פנים ונוחות
••לוח מחוונים דיגיטלי 10.2 אינץ׳

••מולטימדיה SYNC 15.5 אינץ׳
••מושב נהג חשמלי עם 8 כיוונים

•מושב נוסע חשמלי עם 8 כיוונים
•שמשות קדמיות עם בידוד אקוסטי

•מושב נהג ומראות צד עם זיכרון
•תאורת אווירה רב גוונית
•גג זכוכית פנורמי קבוע

•מראות צד עם קיפול חשמלי
•כיסוי לתא מטען

••בקרת אקלים דו-אזורית
••פתיחת דלתות בלחיצת כפתור

•דלת תא מטען חשמלית
••ממשק APPLE CARPLAY אלחוטי
••ממשק ANDROID AUTO אלחוטי

••הפעלה וזיהוי קולי
••עדכוני מערכת מהאוויר

••מערכת שמע עם 6 רמקולים
•מערכת מבית B&O עם 9 רמקולים וסאבוופר

•גלגל הגה מחומם
•מושבים קדמיים מחוממים

ACTIVE X ריפוד מושבים•
Engage, whisper, unbridled :בורר מצבי נהיגה••

SELECTPREMIUMבטיחות

MY KEY מפתח חכם••
••חיישן אורות אוטומטי

••ניטור שטחים מתים
••התראה על תנועה חוצה מאחור

••תיקון סטיה מנתיב
בלימת חירום אוטומטית עם זיהוי הולכי רגל

••ורוכבי דו״ג

••בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
••מצלמת חניה

••בקרת שיוט אדפטיבית עם יכולת זחילה בפקקים
••זיהוי תמרורי מהירות

SELECTPREMIUMאיבזור חיצוני
••מאותתי LED דינאמיים

LED מראות צד משולבות איתות••
••חימום למראות הצד

••סמל מוסטאנג מוקרן לרצפה
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳
•חישוקי סגסוגת 19 אינץ׳

•מגן סף שחור עם לוגו
•מגן סף אלומיניום עם לוגו וכיתוב

•פנסי LED ראשיים עם השהייה ושטיפה
•מקרני LED קדמיים עם חתימה ייחודית

•מראות צד בצבע המרכב
•מראות צד שחורות

••חיפוי בתי גלגלים שחורים

דרגת זיהום אווירצריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(טווח נסיעה מירביתדגם
Select Mach-Eדרגה 2261 וואט שעה לק״מ370 ק״מ

Premium Mach-Eדרגה 2321 וואט שעה לק״מ435 ק״מ

משקלים
1,969 ק״גהנעה אחורית סוללה 68 קוט״ש   

2,085 ק״גהנעה אחורית סוללה 88 קוט״ש     
2,063 ק״גהנעה כפולה סוללה 68 קוט״ש   

2,182 ק״גהנעה כפולה 88 קוט״ש    
750 ק״גמשקל נגרר    

SELECTPREMIUMבטיחות - המשך

••סיוע בתמרון חירום 
••סייען בצמתים 

•מצלמת 360
•סייען חניה אוטומטי

מידות
4,713אורך )מ"מ( 
2,097רוחב )מ"מ( 
1,624גובה )מ"מ( 

2,984בסיס גלגלים )מ"מ(
147מרווח גחון )מ"מ( 

1,620מפשק גלגלים קדמי )מ"מ( 
1,627מפשק גלגלים אחורי )מ"מ( 

512נפח תא מטען )ל׳( 
1,420נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ל׳( 

100נפח תא מטען קדמי )ל׳( 

מקרא:         •   סטנדרט         o   אופציה

רמת האבזור הבטיחותי: 7
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 6 85 7



*3889  
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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.


