
ID.4
PURE PERFORMANCE STYLE

מפרט טכני ואבזור



מנוע וביצועים

מנוע חשמלי, תיבת הילוכים חשמלית, הנעה אחורית

קיבולת הסוללה 52 קוט"ש

16A ,3 כבל לתחנות טעינה, מוד

הספקי טעינה: זרם ישר 50 ק"ו, זרם חילופין 11 ק"ו

170הספק מירבי )כ"ס(

310מומנט מירבי )נ"מ(

155-163צריכת חשמל )וט"ש/ק"מ(

341-468טווח נסיעה )ק"מ(

9.0תאוצה, 0-100 קמ"ש )שנ'(

160מהירות מירבית )קמ"ש(

נוחות, עיצוב וריפוד

מסך מגע 10 אינצ' צבעוני, ארבעה USB, בלוטות'

מערכת שמע עם שבעה רמקולים

קישור אלחוטי של הטלפון הסלולארי 

כניסה ויציאה חכמות למכונית

ריפוד מושבים באלקנטרה, שחור+חום פירנצה

משענת מושב אחורי מתקפלת ומתפצלת, עם משענת יד  

TOUCH גלגל הגה מחומם, עם כפתורי

בקרת אקלים תלת-איזורית

דוושות בגימור אל-חלד

מצלמת נסיעה לאחור

חיישני חניה לפנים ומאחור

חיישני נפח

תאורת אווירה ב-30 צבעים לבחירה

מראות צד בצבע הגוף עם קיפול חשמלי וחימום  

מסילות גג בכסף

חימום במושבים הקדמיים

תמוכות אחוריות צבועות כסף

סכי שמש עם מראות ותאורה

רשת תא המטען

הצתה ללא מפתח

מידות ונפחים

4584אורך )מ"מ(

1852רוחב )מ"מ(

1622גובה )מ"מ(

2770בסיס גלגלים )מ"מ(

543-1575נפח תא המטען )ליטר (

1066מרחב ראש קדמי )מ"מ(

2010משקל עצמי )ק"ג(

ראות ותאורה

 LED תאורת חזית

אור גבוה אוטומטי

תאורת LED אחורית עם איתות דינאמי

עמעום אוטומטי של המראה האחורית ושל מראות הצד 

שמשה קדמית מסננת קרינת תת-אדום

חלונות צד אחוריים מבודדי חום

חיישן גשם

בטיחות

STOP+GO  ,בקרת שיוט אדפטיבית

 FRONT ASSIST בלימת חירום

סיוע אקטיבי לשמירה על הנתיב

זיהוי הולכי רגל ורכב דו-גלגלי

התראה על עייפות הנהג

 זיהוי תמרורים

 ESP מערכת בקרת יציבות

כריות קדמיות, צד קדמיות, וילון וכרית מרכזית קדמית

בלם יד חשמלי 

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

SOS פונקציית חירום

צמיגים וחישוקים

HAMAR ,חישוקי סגסוגת קלה

235/55R19 :צמיגים

התרעה על לחץ אוויר נמוך בצמיגים

VOLKSWAGEN ID.4 PURE PERFORMANCE STYLE

מדד זיהום אוויר* לרכב מנועי

זיהום
מרבי

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

צריכת החשמלהמכונית
דרגת זיהום אווירטווח נסיעה חשמלית )ק״מ()וט* שעה/ק״מ(

ID.4 PURE STYLE 170341-4681

רמת האבזור הבטיחותידגם

ID.4 PURE STYLE 7

)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 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
Vזיהוי תמרורי מהירות
Vבלימה 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


