CT 200h

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם:

מקרא:

CT 200h

מצלמת רוורס
חיישני לחץ אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

 8כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות
נמוכה

רמת בטיחות
גבוהה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ*
עירוני

4.1

בינעירוני

4.1

משולב

4.2

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

זיהום מזערי

*נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי EEC/80/1268
**הדרגה מחושבת עפ"י תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

*9966 | www.lexus.co.il

מולטימדיה

מפרט טכני

נוחות

מסך " 7צבעוני  Lexus Display Audioלשליטה על מערכות הרכב

מנוע בנזין

בורר מצבי נהיגה — Drive Mode Select

מערכת שמע עם רדיו-דיסק קורא

מפרט אבזור

 — EV MODEלנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד ,לטווחים קצרים ובמהירות מוגבלת

MP3

 6רמקולים

סוג מנוע בנזין

VVT-i

נפח מנוע בסמ"ק

1798

 — ECOלנסיעה חסכונית בדלק

פיקוד מההגה על מערכת השמע ,הטלפון ,פקודות קוליות ומחשב הרכב

צילנדרים  /שסתומים

 — NORMALמספק את האיזון המושלם שבין צריכת דלק לביצועים

קישוריות טלפון ® Bluetoothהכוללת ניגון קבצי שמע מהטלפון (בהתאם לסוג המכשיר)

הספק מערכת כולל — בנזין וחשמל (כ"ס)

 — SPORTמעניק חוויית נהיגה ספורטיבית ,תגובת המצערת מתחדדת ,כיול ההגה ותיבת ההילוכים משתנה ,לוח המחוונים משנה
צבעו מכחול לאדום ומד ההספק ההיברידי הופך למד סל"ד

שני שקעי  USBוחיבור  AUXלנגני שמע חיצוניים

הספק כ"ס/סל"ד

הגה מתכוונן לגובה ולעומק

בקרת שיוט

חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית במהירויות משתנות
חלונות חשמל  One -touchקדמיים ואחוריים
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40
מושב נהג מתכוונן לגובה
מושבים בריפוד בד מהודר
מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני איזורים
מערכת התנעה ללא מפתח
מצלמת עזר לחניה המשדרת למסך המרכזי (בהתקנה מקומית)

()Cruise Control

מנוע חשמלי
82

הספק (כ"ס)

דיפון עץ בתא הכפפות

מומנט (קג"מ)

חיישני חניה אחוריים עם חיווי על גבי המסך המרכזי (בהתקנה מקומית)

ביצועים

חימום מושבים קדמיים

תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (שניות)

10.3

חלון גג חשמלי

מהירות מירבית (קמ"ש)

180

מושבים בריפוד עור מלא

צריכת דלק

מראה פנימית מתכהה אוטומטית נגד סינוור

עירונית (ק"מ/ליטר)

24.4

בין עירונית (ק"מ/ליטר)

24.4

21.1

משולבת (ק"מ/ליטר)

משענת יד קדמית הכוללת תא אחסון

23.8
45

סוג דלק

שמשות כהות לנוסעים מאחור

אוקטן 95

( CO2גרם/ק"מ)
UV

97

מדד ציון ירוק

שקע חשמל  12Vבקונסולה המרכזית

2

מערכת הינע

תצוגת מחשב מרכזי להצגת מידע על מערכות הרכב

הנעה

קדמית

תיבת הילוכים

עיצוב
חישוקי סגסוגת קלה " 16עם צמיגים במידה

205/55R16

ספוילר אחורי
פנסי בלימה אחוריים בטכנולוגיית

LED

בטיחות אקטיבית והתנהגות
אורות בלימה אקטיביים
)Electronic Controlled Braking( ECB

)Vehicle Stability Control( VSC

) Electric Power Steering( EPS

חלוקת כוח בלימה אלקטרונית —

)Electronic Brake-force Distribution( EBD

מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים -

)Tyre Pressure Warning System( TPWS

מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה —

)Anti-lock Braking System( ABS

מערכת עזר לבלימה —

מערכת עזר לזינוק בעלייה —

עצמות עצה כפולות

אורך כללי (מ"מ)

4350

רוחב כללי (מ"מ)

1765

גובה כללי (מ"מ)

1460
2.7

משקל כולל (ק"ג)

1845

משקל עצמי (ק"ג)

1410-1465

בסיס גלגלים (מ"מ)

2600

נפח קיבולת תא מטען (ליטר)

375

נפח קיבולת תא מטען עם מושב אחורי מקופל (ליטר)

985

קוטר סיבוב (מ')

10.4

צמיגים

)Braking Assist System( BAS

מערכת לניתוק כוח המנוע במצבי חירום —

מתלים קדמיים

מקפרסון

מספר סיבובי הגה מנעילה לנעילה

) Traction Control( TRC

הגה כוח חשמלי —

בלמים אחוריים

דיסקים

מתלים אחוריים

פנסי ערפל קדמיים

בקרת בלימה אלקטרונית —

בלמים קדמיים

דיסקים מאווררים

מידות ומשקולות

תאורת יום  LEDמשולבת בפנסי החזית Daytime Running Lights -

בקרת יציבות הרכב —

אוטומטית רציפה עם בקרה אלקטרונית ()E-CVT

מערכת מתלים ובלמים

הגה בעל חיפוי עור

בקרת משיכה —

5,200/99
2,800-4,400/14.5

נפח קיבולת מיכל דלק (ליטר)

מראות צד מתקפלות חשמלית ומפשירות אדים
שמשות מבודדות חום ומסננות קרינת

136

מומנט קג"מ/סל"ד
חבילת PREMIUM

חיישן אורות להפעלת אורות אוטומטית

L4/16

205/55R16

)Brake Override System( BOS

)Hill-start Assist Control( HAC

בטיחות פסיבית
 8כריות אוויר עם פתיחה מבוקרת (  2קדמיות 2 ,צד קדמיות 2 ,לברכיים 2 ,מסוג ״וילון״)
אפשרות לניתוק כרית אוויר לנוסע מלפנים
מנגנון בטיחות לשמירה על הראש וחוליות הצוואר במושבים הקדמיים -

(Whiplash Injury Lessening )WIL

חיישן חגורות בטיחות בעל חיווי ויזואלי וקולי
עיגון כיסא ילדים במושב האחורי -

גובה
 1460מ״מ

ISOFIX

מותחני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
צמיג רזרבי זמני
מיגון
אימובילייזר מקורי

בסיס גלגלים
אורך כללי
— באשר לנתונים המופרטים בעלון זה :עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך  ,1.1.17ט.ל.ח
— צריכת דלק מבוססת על נתוני היצרן על פי ממצאי הניסויים שנעשו במעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי  EEC/80/1268בסימולציה של תנאי נסיעה עירונית ובין עירונית.
— במהלך זמן האספקה ,היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה ובצורה ,בגווני הצבעים ובמפרט המוצע ,כל עוד השינויים סבירים מבחינת הקונה ואינם פוגעים בטובת המוכר.

 2600מ״מ
 4350מ״מ

רוחב

 1765מ״מ

