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התמונות להמחשה בלבד

פולקסווגן ארטאון פלאג-אין

טווח חשמלי
עד 59 ק״מ

מערכות בטיחות 
אקטיביות

רכב המנהלים לו חיכית!
היחיד המשלב מראה מהודר ואלגנטי שלא ניתן להתעלם ממנו יחד עם יחידת הנעה היברידית נטענת ומנוע TSI עוצמתי. שילוב הכוחות 
59 ק״מ בהינתן התנאים. כך שבעזרת עמדת  218 כ״ס אבל יותר מזה סוללה גדולה מסוגלת לספק טווח נסיעה חשמלי של עד  מפיק 

טעינה ביתית תוכל לעשות את רוב הנסיעות היומיות שלך כמו עם רכב חשמלי ומחוץ לעיר לא לחשוש כלל ממגבלות טווח הנסיעה.

גג  עור,  מרופד  ספורטיבי  הגה  גלגל  מפנקים,  עור  מרופדי  מושבים  הכוללת  במיוחד  עשירה  אבזור  מחבילת  ליהנות  תוכל  הרכב  בתוך 
שמש פנורמי וגם מערכת מולטימדיה מקורית וממשק בלוטות׳, תאורת אווירה ועוד. כל מה שצריך כדי להפוך כל נסיעה לחוויה נעימה 

ופרודוקטיבית.

חבילת הבטיחות המתקדמת משקפת את המראה העתידני וזו כוללת בקרת שיוט אדפטיבית עם בלימת חירום אוטונומית, תיקון סטיה 
מנתיב וגם עוגני ISOFIX למי שהילדים שלו עדיין צעירים.

פולקסוואגן ארטאון פלאג-אין מחברת באופן ייחודי בין אומנות למכונית, בין יעילות לעוצמה, בין התכליתיות לפינוקים וכל זה במכונית 
מנהלים מהודרת שאף אחד לא ישאר אדיש למראה שלה.

59
ק״מ

218 כ״ס
היברידי-נטען

ריפודי
עור



מפרט טכני ואיבזור

מתלים ובלמים
תמוכות מקפרסון/רב-חיבורימתלה קדמי/אחורי

דיסקים מאווררים/ דיסקיםבלם קדמי/ אחורי

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי **
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מרבי

זיהום
מזערי

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: 6
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 1 2 3 4 85 6

מידות, משקלים ונפחים
4,866 אורך )מ״מ(
1,871רוחב )מ״מ(
1,460גובה )מ״מ(

2,838בסיס גלגלים )מ״מ(
1,587/1,582מפשק קדמי/מפשק אחורי

137מרווח גחון )מ״מ(
1,810 - 1,730משקל עצמי כולל נהג )ק״ג( 

563נפח תא מטען )ל׳(
1,557נפח תא מטען מושבים מקופלים )ל׳(

245/45R18מידת צמיגים 

איבזור חיצוני
•חישוקי סגסוגת 18 אינץ׳

•סופית מפלט אחורית בצד
•פנסי LED ראשיים ואחוריים

•מאותתים דינמיים
•מראות צד עם תאורה היקפית, קיפול חשמלי והפשרה

•שמשה קדמית רבודה מבודדת חום ורעש
•שמשה אחורית ״ירוקה״ מבודדת חום 

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

דרגה 1.31משולבפולקסווגן ארטאון פלאג-אין

ריפודי
עור

מנוע והעברת כח
TSI/160 kW PHEV 1.4דגם

טורבו בנזין, גל זיזים עילי כפולסוג מנוע
1,395 סמ״קנפח

218 כ״ס/40 קג״מהספק/ מומנט מירבי משולב
156 כ״ס/5,000הספק מירבי סל״ד
25 קג״מ/1,550מומנט מירבי סל״ד

115 כ״ס/33 קג״מהספק/ מומנט מנוע חשמלי
אוטומטית, DSG, 6 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה
סבבת ומוט משונןמערכת הגה
חשמליתהגברת כוח

50 ל׳נפח מיכל דלק
בנזין נטול עופרת אוקטן 95סוג דלק

13 קוט״שקיבולת סוללת הנעה

בטיחות
•בקרת שיוט אדפטיבית

•מגביל מהירות אלקטרוני
•החלפת אורות גבוהים אוטומטית

•חיישן גשם
•חיישני חניה

•בלימת חירום אוטונומית עד 210 קמ״ש
•סייען שמירה על נתיב הנסיעה

•עוגני ISOFIX ל-2 מושבי בטיחות במושב האחורי
•חיישני לחץ אוויר בצמיגים

•שלדה דינמית DCC עם בורר מצבי נהיגה
•מראה חיצונית צד-נוסע עם מצב נסיעה לאחור

•פנס ערפל אחורי
•ניטור עירנות נהג 

ביצועים
7.8 שניותתאוצה 100-0 קמ"ש

222 קמ"שמהירות מירבית
140 קמ"שמהירות מירבית על חשמל בלבד

בטיחות - המשך
•קורא תמרורי דרך 
•בלם חניה חשמלי

•ניטור הולכי רגל ומכסה מנוע ריאקטיבי

אבזור פנים ונוחות
NAPPA - אופציהמושבים משולבי עור

VIENNA - אופציהמושבים משולבי עור
•לוח מחוונים עם מד מהירות, סל"ד ונסועה

•עיטורי כרום בחוץ ופנים הרכב
•עיטורי "פיאנו" בשחור בוהק בקונסולה מרכזית

•דיפוני דלתות פנימיים בעור סינטטי
•מתג הילוכים מצופה עור

•דיפון תא מטען בבד
•ספי דלת עם מגינים כסופים

•עיטורי "אקליפטוס" לדשבורד ודלתות
Discover Media מולטימדיה•

PRO קוקפיט דיגיטלי צבעוני•
•דוושות אלומיניום

•מפתח חכם והתנעה ללא מפתח
•נעילה ופתיחה מרחוק של תא המטען

•מושבים קדמיים עם כיוונון חשמלי
•מושבים קדמיים מחוממים

אופציהמושבים אחוריים חיצוניים מחוממים
•גלגל הגה רב-תפקודי מצופה עור

•מנופים להעברת הילוכים בגב גלגל ההגה
•גג שמש פנורמי נפתח

•משענת יד במושב אחורי עם פתח לתא מטען
•מושבים נוחות "פרימיום"בחזית

•שמשות ״ירוקות״מבודדות בצדדים ומאחור
•מראת פנים מתכהה אוטומטית

•סכי שמש עם מראה ותאורה
•פתחי מיזוג למושב אחורי

•שקע כוח 12V באחורי קונסולה מרכזית
אופציהשקע כוח 230V מאחור

•מערכת שמע עם 8 רמקולים
LED תאורת פנים עם השהייה, 4 נורות קריאה•

אופציהתאורת אווירה 30 גוונים
LED תאורת כניסה ויציאה•

•בקרת אקלים אלקטרונית 3 אזורים
android auto וממשק apple carplay ממשק•
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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.


