
T-ROC CABRIOLET
מפרט טכני ואבזור



מנוע והעברת כוח

בנזין, הזרקת דלק ישירה ומגדש טורבומנוע

1498נפח )סמ"ק(

5000@150הספק מירבי )כ"ס בסל"ד(

1500-3500@250מומנט מירבי )נ"מ בסל"ד(

תיבת ההילוכים

תיבה אוטומטית DSG7, שבעה הילוכים, העברה אוטומטית עם פונקציית בורר ידני

ביצועים

9.6תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

205מהירות מירבית )קמ"ש(

בלמים, צמיגים, היגוי

בלמי דיסק לפנים ומאחור

MAYFIELD חישוקי סגסוגת קלה

 215/55R17 צמיגים

ערכת ניפוח לחירום 

חיישן לחץ האוויר בצמיגים

הגה כח עם סיוע משתנה בהתאם למהירות

מערכת START/STOP עם רגנרציה של אנרגית הבלימה

מידות, משקלים ונפחים

4281אורך )מ"מ(

1811רוחב )מ"מ(

1524גובה )מ"מ(

2630בסיס גלגלים )מ"מ(

347-435נפח תא מטען )ליטר(

1540משקל עצמי )ק"ג(

50נפח מיכל דלק )ליטר(

אביזרי נוחות

USB מסך מגע 6.5 אינצ' צבעוני, מערכת שמע הכוללת

חיישני חניה לפנים ומאחור

אביזרי נוחות

תאורת אווירה בצבע לבן

מראות צד בצבע הגוף עם כוונון חשמלי, חימום ואיתות

מושבים קדמיים עם כוונון גובה

EASY ENTRY כניסה נוחה למושב האחורי

מושב אחורי מתקפל ומתפצל

בקרת אקלים אלקטרונית דו-אזורית עם מסנן אקטיבי

גלגל הגה רב-תפקודי מצופה עור 

סכי שמש קדמיים עם מראות

עיצוב, צבע, ריפוד ודיפונים

ריפוד המושבים בבד TRACKS, בגוון שחור

גג נפתח עשוי בד, חשמלי

שמשה קדמית מבודדת חום

קישוטי כרום למתגי הפנים

בטיחות

LED תאורת יום אוטומטית

תאורת LED אחורית 

בקרת שיוט אקטיבית לנסיעה בכביש בין-עירוני ובפקק )STOP+GO( הכוללת מגביל מהירות

בלימת חירום FRONT ASSIST )עד 210 קמ"ש(

LANE ASSIST התרעה אקטיבית על סטייה מנתיב

 CITY EMERGENCY ,מערכת בלימת חירום בעיר

 ESP מערכת בקרת יציבות

מערכת זיהוי הולכי רגל

התרעה על עייפות הנהג

כריות קדמיות, כריות צד/ראש

אפשרות לנטרול כרית האוויר הקדמית לנוסע

AUTOHOLD בלם יד חשמלי עם פונקצית

ISOFIX עיגונים לחגורת בטיחות מאחור

חיווי חגירה מאחור

מגבים עם חיישן גשם

VOLKSWAGEN T-ROC CABRIOLET 1.5TSI

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*

6.711משולבת

רמת האבזור הבטיחותידגם

T-ROC CABRIOLET STYLE0

)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

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

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר4
Vמערכת אקטיבית לסטייה מנתיב 
Vבלימה אוטומטית בעת חירום
Vבקרת שיוט אדפטיבית
Vזיהוי הולכי רגל
Xזיהוי רכב דו גלגלי
Xזיהוי רכב בשטח המת

Xמצלמת נסיעה לאחור
Vחיישני חגירת חגורות
Xשליטה אוטומטית באור הגבוה
Xזיהוי תמרורי מהירות
Xבלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
Vהתרעת עייפות נהג
Xמניעת שכחת ילדים

מקרא:   V  סטנדרטי    X  אין

רמת האבזור הבטיחותי

רמת בטיחות
גבוהה

רמת בטיחות
נמוכה 0 1 2 3 4 5 6 7 8


