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*צבע בתוספת תשלום
כל הנתונים הינם נתוני מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה .יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל .פרטים מדוייקים ועדכניים
ימסרו ע”י איש המכירות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.
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*נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן** FMVSS :הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט .2009
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זיהום מזערי

הרצליה  -סוכנות ראשית ,הסדנאות  ,1הרצליה פיתוח | תל אביב  UMI -ת"א ,מנחם בגין  ,76פינת המלאכה  | 3ראשון לציון  -בית  UMIנפתלי פלטין 5
פתח תקווה  -שגיא מוטורס ,משה דיין  | 18ירושלים  -סיגמא מוטורס ,התעשיה  ,1תלפיות | חיפה  -גאמא מכוניות ,דרך יפו  | 132חיפה  -קח"ן
מוטורס ,דרך ההסתדרות  | 40נצרת עילית  -סרוג'י מוטורס ,המעיין  ,8א.ת .הר יונה | באר שבע  -הפצת רכב דרום ,סדנא  ,8ת.ד ,145 .מיקוד 84101

CADILLAC CT6

מפרט טכני ואבזור

קוד דגם
רמת גימור
מנוע
נפח מנוע (ל')
תצורת מנוע
הזרקה ישירה
תזמון שסתומים משתנה ()VVT
הספק מנוע (כ"ס/בסל"ד)
מומנט (קג"מ/בסל"ד)
מערכת ניהול דלק אקטיבית המנתקת שני צילינדרים בעת נסיעה
רגועה לחיסכון בדלק
מערכת ( START/ STOPכיבוי מנוע בעצירה)
סוג דלק נדרש
קיבולת מיכל דלק בליטר
מערכת הנעה
הנעה לכל הגלגלים AWD
תיבת הילוכים אוטומטית  8הילוכים טיפטרוניק כולל שליטה מההגה
במצב ידני
יחסי העברה:
הילוך 1
הילוך 2
הילוך 3
הילוך 4
הילוך 5
הילוך 6
הילוך 7
הילוך 8
הילוך אחורי
מרכב
שלדה קלת משקל  -יציקות אלומיניום בלחץ גבוה שייצרו מבנה
קליל יותר ושקט יותר
כל הרכיבים החיצוניים(דלתות,מכסה מנוע,גג,מכסה תא מטען)
בנויים מאלומיניום
מערכת היגוי
סוג מערכת היגוי
גלגל הגה טלסקופי חשמלי (כיוונון לעומק ולגובה)
מערכת בלמים
סוג בלמים קדמי ואחורי
צמיגים וחישוקים
חישוקי " 19אלומיניום ,צמיגי 245/45R19
חישוק וצמיג חלופי קומפקטי
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

CF688L
LUXURY

3.6
V6
+
+
335/6,800
39.1/5,300
+
+
 95נטול עופרת
74
LUXURY

+
+
4.62
3.04
2.07
1.66
1.26
1.00
0.85
0.66
3.93
LUXURY

+
+
LUXURY

הגה כח חשמלי עם
סיוע משתנה
+
LUXURY

דיסק מאוורר
LUXURY

+
+
+

מידות
מידות חיצוניות:
בסיס גלגלים (מ"מ)
אורך (מ"מ)
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)
מידות פנימיות:
מרווח ראש קדמי (מ"מ)
מרווח ראש אחורי (מ"מ)
מרווח כתפיים קדמי (מ"מ)
מרווח כתפיים אחורי (מ"מ)
מרווח מותניים קידמי (מ"מ)
מרווח מותניים אחורי (מ"מ)
מרווח רגליים קידמי (מ"מ)
מרווח רגליים אחורי (מ"מ)
משקלים וקיבולות:
משקל עצמי משוער (ק"ג)
נפח תא מטען (ל')
אבזור פנימי
מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אזורית לנהג
ולנוסע ( 2אזורים)
יציאת מיזוג אחורית
חיישן תנועה
גלגל הגה מצופה עור
גלגל הגה מחומם
שליטה על מערכת השמע ,בקרת השיוט מרכז המידע והטלפון
מגלגל ההגה
מערכת התנעה מרחוק
שלט חכם לזיהוי נהג ופתיחה/נעילה
כפתור התנעה
נעילת הדלתות באופן אוטומטי כולל אפשרות לתכנות
נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים
חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לנהג
ולנוסע ופתיחה מהירה ליושבים מאחור
חלון גג פנורמי חשמלי כולל פתיחה מהירה וצלון חשמלי קדמי
ואחורי עם שליטה מלאה של הנהג מקדימה ושל הנוסעים
מאחור על הצלון האחורי
שטיחים יוקרתיים קדמיים ואחוריים
מצלמת מראה  - HDבלחיצת כפתור המראה הופכת לצג
המקרין את הסביבה האחורית באיכות גבוהה
קונסולה בין המושבים עם כיסוי הנפתח לשני הכיוונים גם מצד
הנהג וגם מצד הנוסע
משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד בקונסולה בין המושבים
הקדמיים
תא כפפות עם פתיחה חשמלית
תאורה פנימית  LEDבתא כפפות ,בקונסולה עליונה ,באזור
הרגליים מקדימה ובתא המטען
תאורת כניסה  LEDהכוללת תאורה בלוח השעונים ובסף
הדלתות המקנה אוירה "איכותית"
וילון אחורי חשמלי כולל שליטה של הנהג והיושבים מאחור
וילונות לחלונות צידיים אחוריים מתכווננים ידנית

LUXURY
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5,184
1,880
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1,427
1,420
1,359
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1,797
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מערכת שמע
מערכת  )Cadillac User Experience( CUEהכוללת :מסך
המופעל ע"י מגע  /הקשה  /הזזה ע"י האצבע כמו בסמרטפון בגודל
" 10.2בעל תצוגה צבעונית  ,HDחיבור  Bluetoothלשמע
ולטלפון בזיהוי קולי באנגלית
משטח מגע ( )Touchpadהממוקם בקונסולה הקדמית,
המאפשר לנהג לשלוט במערכת ה CUE-מרחוק
תמיכה ב**Apple Car Play -

LUXURY

+
+
+

תמיכה ב**Android auto -

+
+

מערכת ניווט יצרן מקורי באנגלית
מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם התראה קולית ומוצג
על גבי מסך " 8צבעוני במרכז לוח השעונים
 10רמקולים איכותיים מבית Bose
 2חיבורי  USBוחיבור  AUXאחד ממוקמים בקונסולה בין מושב הנהג
והנוסע
מושבים
ריפודי עור
מושב נהג ונוסע קדמי מתכווננים חשמלית ( 16מצבים כולל  4מצבי
כוונון פניאומטיים לגב תחתון וכיוון  4מצבים למשענות הראש
הקדמיות) ,בקרי השליטה ממוקמים על גבי הדלת של הנהג והנוסע
מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
מושבים אחוריים מחוממים כולל שליטה על ידי היושבים
מאחור
כיוון מושב נהג  +מראות צד  +הגה (עומק וגובה) עם 2
זכרונות לנהג ולנוסע כולל מצב יציאה אוטומטי לנוחות יציאת
הנהג מהרכב
מושב אחורי עם משענת מרכזית ומחזיק כוסות כולל שקע כח
 ,230Vשתי יציאות  USBלהטענת הטלפון ושקע מתח למצית
אבזור חיצוני
פנסי חזית ,פנסי ערפל ,תאורת יום ופנסים אחוריים
מסוג LED
כוונון גובה פנסי חזית אוטומטי
מראות צידיות חשמליות ,מחוממות בצבע הרכב ,מתקפלות
חשמלית כולל איתות במראות ועמעום אוטומטי בצד הנהג
תאורת ברכת שלום היקפית אוטומטית בעת התקרבות לרכב
בחושך עם זיהוי השלט הפאסיבי(תאורת מראות,תאורת ידיות
ותאורה מהפנסים הראשיים)
שמשה קידמית ושמשות נהג ונוסע כהות
שמשה אחורית ושמשות נוסעים מאחור כהות במיוחד
שמשה קדמית ושמשות נהג ונוסעים אקוסטיות ליצירת שקט
מירבי בתא הנוסעים
מגבים קדמיים עם השהייה
חיישני גשם
מערכת פליטה ממתכת אל-חלד בעלת  4יציאות מצופות כרום
מכסה מיכל פתח מילוי דלק ננעל חיצונית ללא כיסוי נפתח
פנימי מוברג למניעת מגע עם לכלוך או דלק
אחסון ותא מטען
פתיחה וסגירה חשמלית לתא מטען ע"י לחיצה על כפתור בתא
מטען  /על גבי פקד שליטה בדלת נהג  /לחיצה בשלט  /עם
תנועת רגל מתחת לפגוש האחורי
תא מטען מרופד ומואר

+
+
+
LUXURY

+
+
+
+

+
+
LUXURY

+
+
+

בטיחות וביטחון
 8כריות אוויר :קדמיות וצידיות לנהג ולנוסע; וילון קדמי ואחורי
וכריות לברכיים של הנהג והנוסע
מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית כולל אינדיקציה על המרחק
בזמן מהרכב מלפנים כולל האטה ועצירת הרכב במהירויות נמוכות
למניעת התנגשות
מערכת התראה על סטייה מנתיב כולל מערכת אוטומטית למרכוז
מסלול במידה והאיתות כבוי
אור גבוה משתנה אוטומטי
התראה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור
התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי הרכב
מערכת התראה לזיהוי הולכי רגל כולל בלימה אוטומטית בעת הצורך
סט מצלמות המקנה ראייה היקפית  360מעלות (מעוף ציפור),
מסייעת בנסיעה לאחור ובחנייה ,בזמן עמידה ניתן לצפות בנעשה
מאחור או מלפנים על פי בחירה
התראות בטיחות ניתנות לבחירה ע"י רטט במושב צד ימין/שמאל או
שניהם או ע"י צליל התראה
מערכת בקרת שיוט אלקטרונית
חגורות בטיחות קדמיות נמתחות באופן אוטומטי בזמן עצירה לא
שגרתית
סייעני חנייה קדמיים ואחוריים עם אפשרות לחנייה אוטומטית תוך
שימוש בבלם וידית הילוכים בלבד בזמן החניה
-ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
-EBDמערכת לחלוקת עומס בלימה
-ESPמערכת בקרת יציבות
מערכת בקרת אחיזה
אימובילייזר מקורי
 - AUTO VEHICLE HOLDמערכת עזר למניעת הידרדרות בעלייה
או בירידה כולל שמירה על מהירות איטית בנסיעה בפקק למניעת
עייפות הנהג
בלם יד חשמלי

LUXURY

בטיחות

+

מערכות בטיחות המותקנות ברכב

LUXURY

רמת אבזור

7

כריות אוויר

8

בקרת סטייה מנתיב



+
+

ניטור מרחק מלפנים



זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״



בקרת שיוט אדפטיבית

X

זיהוי הולכי רגל



מצלמת רוורס



חיישני לחץ אוויר



+

חיישני חגורות בטיחות

X

+

שליטה באורות גבוהים



+

בלימה אוטומטית בעת חירום



זיהוי תמרורי תנועה

X

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

מקרא:

0

X

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

גווני ריפודים
+

Jet Black, Leather Seating Surfaces with
Chevron Perforated Inserts

Cinnamon with Jet Black Accents, Leather Seating
Surfaces with Chevron Perforated Inserts

+
+
+
+
+
+
+
+

Light Platinum with Jet Black Accents,
Leather Seating Surfaces with Chevron
Perforated Inserts

חישוקים

LUXURY

+
+
LUXURY
Wheels, 19" ultra-bright machined
multi-spoke aluminum with Pearl Nickel
pockets

+
+

** הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל בהתאמה

*בתוספת תשלום ברמת גימור LUXURY

