
SUPERB L&K PLUG-IN HYBRID
מפרט טכני ואבזור



מנוע וביצועים

קדמיתהנעה

1395 סמ"ק, הזרקת דלק ישירה ומגדש טורבומנוע בנזין

נטען, 116 כ"סמנוע חשמלי

5000-6000@218הספק מירבי משולב )כ"ס(

1600-3500@400מומנט מירבי משולב )כ"ס(

5000-6000@150הספק )בנזין( )כ"ס בסל"ד(

1550-3500@250מומנט )בנזין( )נ"מ בסל"ד(

7.8תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

225מהירות מירבית )קמ"ש(

תיבת ההילוכים

תיבה אוטומטית DSG6, שישה הילוכים, העברה אוטומטית עם מנופי העברה בגלגל ההגה

אביזרי נוחות

בקרת אקלים עם שלושה איזורים, פתחי אוורור ליושבים מסך מגע קולומבוס 9.2 אינצ' צבעוני, USB, בלוטות'
מאחור וסינון אקטיבי

מערכת שמע CANTON, עשרה רמקולים, רמקול 
מערכת סיוע לחניה, עם מצלמות AREA VIEW 360מרכזי, סאב-וופר ואקוולייזר 

כניסה ויציאה ללא הפעלת המפתחגג שמש פנורמי

קישור הטלפון הסלולארי )אפל קארפליי/אנדרואיד 
התנעה ללא מפתחאוטו(

דלת תא המטען: סגירה ופתיחה חשמליות, דוושה מושבים בריפוד עור בגוון שחור, מחוממים
וירטואלית

מושבים קדמיים ממוזגים עם פרפורציה, כוונון חשמלי 
חבילת תאורה פנימית LEDוזכרון

תאורת אווירה LEDמשענת קדמית עם תא אחסון גדול

משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת, עם משענת 
יד ופתח העמסה מרכזי

מראות צד בצבע הגוף עם קיפול חשמלי, חימום, 
זכרון ואיתות

לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני עם מגוון אפשרויות 
סכי שמש קדמיים עם תאורת LED ומראותהתאמה 

גלגל הגה דו-חישורי, מצופה עור ומחומם

העברת כח ושלדה

+XDS 235/45 דיפרנציאלי אלקטרוני מוגבל-החלקהR18 צמיגים

ערכת תיקון תקריםהיגוי תלוי-מהירות

התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגיםבלמי דיסק לפנים ומאחור

PROPUS AERO ,סיוע לזינוק בעליהחישוקי סגסוגת קלה באפור אנטרציט

מידות ונפחים

4862אורך )מ"מ(

1864רוחב )מ"מ(

1496גובה )מ"מ(

2836בסיס גלגלים )מ"מ(

660-1950נפח תא המטען )ליטר(

1042מרחב ראש קדמי )מ"מ(

50נפח מיכל הדלק )ליטר(

13קיבולת הסוללה )קוט"ש(

1752משקל עצמי )ק"ג(

אנרגיה חשמלית

210צריכה )וט"ש/ק"מ(

62טווח נסיעה )ק"מ(

עיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

קישוט הקונסולה הקדמית בדיפון בשחור פסנתרדיפוני כרום בפגוש הקדמי ובקצוות המפלט

חלונות צד אחוריים כהיםגריל קדמי מדופן כרום

וילונות בדלתות האחוריות ובדלת תא המטעןפסי קישוט בכרום בחלונות הצד

ראות ותאורה

בלימת חירום FRONT ASSIST )עד 210 קמ"ש(תאורת חזית במטריצת LED עם מתזים

סיוע אקטיבי לשמירה על הנתיבתאורת יום LED אוטומטית

התרעה על תנועה בשטח המתתאורת LED אחורית עם איתות דינאמי

מערכת LIGHT ASSIST: הדלקה וכיבוי אוטומטיים של 
זיהוי הולכי רגל ורכב דו-גלגליהאור הגבוה, מעל 60 קמ"ש

התרעה על עייפות הנהגפנסי ערפל קדמיים עם פונקציית פנייה

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת 
מערכת בקרת יציבות ESP צד הנהג

בטיחות פסיביתשמשה קדמית מחוממת

כריות קדמיות, כריות צד קדמיות, כריות ראש וכרית תאורה בהגעה וביציאה מהרכב
לברכי הנהג

בלם יד חשמלי עם פונקצית AUTOHOLDמגבים עם חיישן גשם ותאורה

עיגונים לחגורת בטיחות מאחור ISOFIX, חיווי חגירה מערכות בטיחות מתקדמת
לפנים ומאחור, אפשרות לנטרול כרית אוויר לנוסע

בקרת שיוט אקטיבית לנסיעה בכביש בין-עירוני 
 TRAVEL ,הכוללת מגביל מהירות וסיוע לנהיגה בפקק

ASSIST 2.0

SKODA SUPERB L&K PLUG-IN HYBRID

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

זיהום
מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמת האבזור הבטיחותידגם

SKODA SUPERB IV8

)EU( 2018/1832 נתוני היצרן, ע״פ בדיקת מעבדה, תקן *
** הדרגה מושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט-2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר7
Vמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 
Vבלימה אוטומטית בעת חירום
Vבקרת שיוט אדפטיבית
Vזיהוי הולכי רגל
Vזיהוי רכב דו גלגלי
Vזיהוי רכב בשטח המת

Vמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Vשליטה אוטומטית באור הגבוה
Vזיהוי תמרורי מהירות
Vבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
Vהתרעת עייפות נהג
Xמניעת שכחת ילדים

מקרא:   V  סטנדרטי    X  אין

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

צריכת דלק בליטר גרסת הרכב
ל-100 ק״מ*

צריכת החשמל 
דרגת זיהום אווירטווח נסיעה חשמלית)וט*שעה/קמ(

SUPERB IV1.1118701

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8


