
ARTEON
מפרט טכני ואבזור



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

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

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

דרגת זיהום אווירצריכת דלק בליטר ל-100 ק״מ, משולבת*גרסת הרכב

TDI 150 R-LINE4.96

TDI 200 R-LINE5.39

TDI 200 R-LINE 4MOTION5.813

TSI 280 ELEGANCE 4MOTION8.314

רמת האבזור הבטיחותי

רמת האבזור הבטיחותידגם

7כל הדגמים

)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
Xזיהוי רכב בשטח המת

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

מקרא:   V  סטנדרטי    X  אין

TDI 150TDI 200TDI 200TSI 280מנוע וביצועים

R-LINER-LINER-LINEELEGANCEחבילת האבזור

4MOTION4MOTIONקדמיתקדמיתהנעה

ארבעה צילינדרים, הזרקת דלק ישירה ומגדש טורבומנוע

מנוע בנזיןמנוע דיזלמנוע דיזלמנוע דיזלשיטת הפעולה

1968196819681984נפח )סמ"ק(

150200200280הספק מירבי )כ"ס(

2000-4900@1750-3500400@1750-3500400@1600-2750400@360מומנט מירבי )נ"מ בסל"ד(

9.57.97.45.5תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

220237234250מהירות מירבית )קמ"ש(

1650165017241731משקל עצמי )ק"ג(

תיבת ההילוכים

תיבה אוטומטית DSG7, שבעה הילוכים, העברה אוטומטית עם מתגי העברה בגלגל ההגה

4MOTION שלדת

הנעה כפולה 4MOTION עם דיפרנציאל מרכזי וחלוקת מומנט מיידית לפי תנאי הדרך 
)עד 50/50(, באמצעות מצמד מרכזי

ארבעה מודי נהיגה: כביש, שטח, שטח אינדיבידואלי, שלג

אביזרי נוחות

מסך מגע פרימיום 8 אינצ’ צבעוני,
8 רמקולים, USB, בלוטות’

בקרת אקלים עם שלושה איזורים, פתחי אוורור ליושבים 
מאחור וסינון אקטיבי

התנעה ללא מפתחגג שמש פנורמי

קישור הטלפון הסלולארי באמצעות אפל קארפליי/
מראות צד בצבע הגוף עם קיפול חשמלי, חימום ואיתותאנדרויד אוטו

מושב נהג: פונקציית עיסוי, כוונון חשמלי לזווית 
סכי שמש קדמיים עם תאורה ומראותהמשענת ולתמיכת גב תחתון

תאורת LED לפנים, לרגלי הנוסע הקדמי ומאחור, מושבים קדמיים מחוממים
עם השהייה

12V מצלמת נסיעה לאחורמשענת קדמית עם תא אחסון ושקע

לוח מחוונים דיגיטלי צבעוני עם מגוון אפשרויות 
חיישני חניה לפנים ומאחורהתאמה למשתמשים

גלגל הגה בעיצוב ספורטיבי, מצופה עור, 
עם לחצני מגע

מידות ונפחים

4862אורך )מ"מ(

1871רוחב )מ"מ(

1450גובה )מ"מ(

2837בסיס גלגלים )מ"מ(

563נפח תא המטען )ליטר(

66נפח מיכל הדלק )ליטר(

R-LINEELEGANCEחבילות אבזור

SEBRINGMUSCATסוג החישוק

אקליפטוסדמוי אלומיניוםקישוט לוח המחוונים והדלתות

אפור בהירשחורצבע הריפוד

אפורשחורצבע התקרה

אלגנסR-LINEפגושים

עיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

ריפוד המושבים )ארבעה( בשילוב אלקנטרה
ART VELOURS פסי קישוט בכרום בחלונות הצד ועור

דיפוני כרום למתג התאורה, פתחי האוורור לפנים שמשה קדמית מבודדת חום ורעש
וידיות הדלתות

ספי צד עם אינסרט בפלדת אלחלדשמשות צד אחוריות כהות

משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת, 
דוושות בציפוי פלדת אל חלד מוברשתעם משענת יד ופתח העמסה מרכזי

קישוט הקונסולה הקדמית בדיפון בשחור פסנתר

העברת כח ושלדה

צמיגים 245/45R18בלמי דיסק לפנים ומאחור

צמיגי AIRSTOP עם אטימת תקרים אוטומטיתחישוקי סגסוגת קלה באפור מטאלי

התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגיםהגה כח עם סיוע משתנה בהתאם למהירות

בטיחות

תאורת יום אוטומטית עם פונקציות יציאה והגעה תאורת LED סביב ואיתות אחורי דינאמי
הביתה

מערכת LIGHT ASSIST: הדלקה וכיבוי אוטומטיים 
מערכת בקרת יציבות ESPשל האור הגבוה, מעל 60 קמ”ש

מערכת התרעה על סטייה מנתיב
LANE ASSISTמגבים עם חיישן גשם

סיוע לזינוק בעליה התרעה על עייפות הנהג 

סיוע לנהיגה אוטונומית )במגבלות החוק( 
TRAVEL ASSIST

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראת 
צד הנהג

 ,CITY EMERGENCY ,מערכת בלימת חירום בעיר
להגנה על הולכי רגל ורוכבי דו-גלגלי 

כריות קדמיות, כריות צד לאורך הרכב, כריות וילון 
קדמיות וכרית לברכי הנהג 

בקרת שיוט אקטיבית לנסיעה בכביש בין-עירוני ובפקק 
בלם יד חשמלי עם פונקצית STOP+GO(AUTOHOLD( הכוללת מגביל מהירות

FRONT ASSIST בלימת חירום
 )עד 210 קמ”ש(

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

חיווי קולי לחגירת החגורותמכסה מנוע אקטיבי, להגנה על הולכי רגל בתאונה

VOLKSWAGEN ARTEON 

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8


