Μερικές φωτογραφίες αυτού του εντύπου περιλαμβάνουν
προαιρετικά εξοπλισμό που ενδέχεται να μη διατίθεται για όλα τα
μοντέλα ή σε όλες τις χώρες. Όλες οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες
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eXciting Lifestyle Vehicle

Η ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ένα αστικό SUV που κάνει την καθημερινότητά σας ευκολότερη με πολλούς
τρόπους. Το XLV είναι τόσο στιλάτο όσο και πρακτικό, διασκεδαστικό αλλά
και πολυχρηστικό.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Απλά φορτώστε τα ποδήλατα ή τα μπαστούνια του γκολφ και φύγατε! Το XLV
περιμένει για να σας μεταφέρει οπουδήποτε θέλετε, οποιαδήποτε στιγμή.
Μπορείτε να το φορτώσετε και να το ξεφορτώσετε χωρίς κόπο, η οδήγησή του
είναι απολαυστική, ενώ χωράει πέντε άτομα με άνεση.

ΕΚΦΡΑΣΗ
ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΥ
Η τολμηρή σχεδίαση (shoulder wing) του εμπρός προφυλακτήρα προσδίδει
προσωπικότητα και περιπετειώδη χαρακτήρα, ενώ ενσωματώνει αρμονικά
τη μάσκα και τους προβολείς ομίχλης.

Προφυλακτήρας σε ανοιχτό
μεταλλικό ασημί
(Grand White, Silent Silver)

Προφυλακτήρας σε σκούρο
μεταλλικό γκρι
(όλα τα χρώματα του εξωτερικού
εκτός από τα Grand
White και Silent Silver)

ΚΟΜΨΗ ΣΙΛΟΥΕΤΑ
Το αμάξωμα πίσω από την 3η πλευρική κολόνα έχει επιμηκυνθεί για να
παρέχει μεγαλύτερη χωρητικότητα του χώρου αποσκευών, πιο ευρύχωρες
πίσω θέσεις και ενισχυμένη ευελιξία μεταφοράς φορτίου. Η χαμηλή, τύπου
κουπέ, γραμμή τη οροφής τονίζει το σπορ χαρακτήρα, ενώ οι κεκλιμένες
πλευρικές κολόνες δίνουν στην πλαϊνή όψη μια πλατύτερη, πιο αεράτη
εμφάνιση.

Εξωτερικός καθρέπτης
με ενσωματωμένο LED
πλευρικό φλας

Επιχρωμιωμένο φινίρισμα
περιβάλλει το καπό και οριοθετεί
την κεντρική γραμμή

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΥΚΟΛΙΑ
Ο διευρυμένος χώρος αποσκευών ενισχύει την πρακτικότητα αυτού του
οικογενειακού SUV. Μπορείτε να πάρετε μαζί σας όλα όσα χρειάζεστε και
ακόμη περισσότερα, είτε πρόκειται για παιδικά καροτσάκια ή κούνιες και
επαγγελματικό εξοπλισμό για τις καθημερινές ή αθλητικό εξοπλισμό για τα
Σαββατοκύριακα.

Πίσω φωτιστικά σώματα LED

Πίσω προφυλακτήρας και
φως ομίχλης

Μαύρο εσωτερικό

ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
Το περιβάλλον της καμπίνας είναι τόσο δυναμικό όσο και ευχάριστο, εφοδιασμένο με υψηλής ποιότητας
υλικά για πολυτελή αίσθηση και κομψή εμφάνιση. Όλοι οι επιβαίνοντες, εμπρός και πίσω, έχουν άμεση
πρόσβαση στα συστήματα infotainment του αυτοκινήτου.
Το βασικό χρωματικό μοτίβο του εσωτερικού μπορεί να είναι είτε φυσικό μπεζ ή μαύρο, με μια επιλογή
καλυμμάτων για τα καθίσματα από πολυτελές καπιτονέ ύφασμα, TPU με σχέδια ή γνήσιο δέρμα για να
διαλέξετε. Για μια πιο σπορ εμφάνιση, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το πακέτο κόκκινου δέρματος, το οποίο
περιλαμβάνει καλύμματα καθισμάτων, επένδυση θυρών και κεντρικής κονσόλας, καθώς και κόκκινο
τιμόνι σχεδίασης D-Cut και ένα ταμπλό οργάνων με λεπτομέρειες σε τιτάνιο και κόκκινο.

Μπεζ εσωτερικό

Κόκκινο εσωτερικό

Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Τα όργανα ενδείξεων και ελέγχου έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μέγιστη λειτουργική ευκολία. Το σπορ τιμόνι
σχεδίασης D-Cut βελτιστοποιεί το κράτημα, ενώ το θερμαινόμενο δερμάτινο κάλυμμα είναι ευχάριστο στην αφή
και ζεστό το χειμώνα. Τα ελκυστικά κυλινδρικά όργανα του πίνακα είναι ευανάγνωστα και διαθέτουν ρυθμιζόμενο
οπισθοφωτισμό για τη διαμόρφωση της ατμόσφαιρας της καμπίνας ανάλογα τη διάθεση του οδηγού.
6 χρώματα πίνακα
οργάνων

Επιλέξτε από έξι διακριτικά χρώματα: κόκκινο, μπλε, γαλάζιο, κίτρινο, λευκό ή μαύρο.

Σπορ θερμαινόμενο τιμόνι σχεδίασης D-Cut

Κεντρική κονσόλα

Σύστημα πλοήγησης 7"
(Ευρώπη)

Trip computer

Λειτουργίες bluetooth,
handsfree και ήχου

ΜΑΥΡΟ

ΚΙΤΡΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΓΑΛΑΖΙΟ

ΛΕΥΚΟ

Σύνδεση HDMI για φορητή
συσκευή που μπορεί να συνδεθεί
στην έγχρωμη οθόνη 7"

Supervision πίνακας οργάνων

ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ
Η αίσθηση, η εμφάνιση και η ρύθμιση των καθισμάτων είναι εκείνες που θα βρίσκατε σε ένα σπορ
αυτοκίνητο. Τα πίσω καθίσματα έχουν κλίση 32,5 μοιρών, ενώ το πάτωμα είναι ουσιαστικά επίπεδο,
προσφέροντας εντυπωσιακή ευρυχωρία σε έως και τρεις ενήλικες. Το κεντρικό πίσω υποβραχιόνιο
αναδιπλώνεται για μεγαλύτερη ευκολία.

Μπεζ εσωτερικό

Κόκκινο εσωτερικό

Μαύρο εσωτερικό

ΑΦΘΟΝΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παραλλαγές
καθισμάτων

Ο χώρος αποσκευών μπορεί να χωρέσει 720 λίτρα και τα πίσω καθίσματα μπορούν να αναδιπλώνονται, είτε 60:40
ή πλήρως, για ακόμη μεγαλύτερες μεταφορικές δυνατότητες και ευελιξία. Ο χώρος αποσκευών διαθέτει γάντζο για
τσάντα με ψώνια, πρίζα 220V/115V, δίχτυ αποσκευών και διακριτικό υποδαπέδιο τμήμα αποθήκευσης. Πρόσθετοι αποθηκευτικοί χώροι έχουν τοποθετηθεί σε βολικά σημεία σε όλη την καμπίνα. Η κεντρική κονσόλα είναι αρκετά
μεγάλη ώστε να χωρά ένα iPad, ενώ το ντουλαπάκι συνοδηγού διαθέτει ένα πρακτικό εσωτερικό συρτάρι. Και οι τέσσερις πόρτες διαθέτουν πλευρικές θήκες που μπορούν να φιλοξενήσουν ένα μπουκάλι 1,5 λίτρου μαζί με μια ποικιλία
μικρότερων αντικειμένων.
Κανονική

Αναδιπλωμένες πίσω θέσεις κατά 40%

Αεριζόμενη θέση οδηγού

Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα

Αναδιπλωμένες πίσω θέσεις κατά 60%

32.5°

Κλίση της πλάτης του πίσω καθίσματος 32,5°

Χώρος αποσκευών 720 λίτρων

Πλήρως αναδιπλωμένες πίσω θέσεις

Χρώμα εξωτερικού: Grand
White (WAA)

Χρώμα εξωτερικού: Silent
Silver (SAI)

Χρώμα εξωτερικού: Flaming
Red (RAM)

Προφυλακτήρας
(ανοικτό μεταλλικό ασημί)

Προφυλακτήρας
(ανοικτό μεταλλικό ασημί)

Προφυλακτήρας
(σκούρο μεταλλικό γκρι)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (μαύρο)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (μαύρο)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (μαύρο)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Grand White)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Silent Silver)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Flaming Red)

Ζάντες αλουμινίου 18"
(μαύρες)

Ζάντες αλουμινίου 18"
(μαύρες)

Ζάντες αλουμινίου 18"
(μαύρες)

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΠΑΚΕΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Μπορείτε να επιλέξετε από επτά χρώματα εξωτερικού και να διαμορφώσετε περαιτέρω το
XLV σας, επιλέγοντας τους δίχρωμους συνδυασμούς αμαξώματος και οροφής. Το
εξωτερικό πακέτο μπορεί να συνδυαστεί με μαύρες ή σχεδιασμού diamond-cut ζάντες
αλουμινίου 18".

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 18"

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 18"

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 18"

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 18"

Μαύρες ζάντες αλουμινίου 18"

Ζάντες αλουμινίου 18" σχεδιασμού
diamond-cut

Ζάντες αλουμινίου 18" σχεδιασμού
diamond-cut

Χρώμα εξωτερικού: Jazz
Brown (OAT)

Χρώμα εξωτερικού: Techno
Grey (ACT)

Χρώμα εξωτερικού: Dandy
Blue (BAS)

Χρώμα εξωτερικού: Space
Black (LAK)

Προφυλακτήρας
(σκούρο μεταλλικό γκρι)

Προφυλακτήρας
(σκούρο μεταλλικό γκρι)

Προφυλακτήρας
(σκούρο μεταλλικό γκρι)

Προφυλακτήρας
(σκούρο μεταλλικό γκρι)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (μαύρο)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (μαύρο)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (λευκό)

Αεροτομή και σπόιλερ
οροφής (λευκό)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Jazz Brown)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Techno Grey)

Εξωτερικός καθρέπτης με
ενσωματωμένο φλας LED (Dandy Blue)

Εξωτερικός καθρέπτης με ενσωματωμένο φλας LED (Space Black)

Ζάντες αλουμινίου 18"
(μαύρες)

Ζάντες αλουμινίου 18"
(μαύρες)

Ζάντες αλουμινίου 18" σχεδιασμού
diamond-cut (ασημί)

Ζάντες αλουμινίου 18"
σχεδιασμού diamond-cut (ασημί)

*Η επιλογή διχρωμίας εξαρτάται από την αγορά. Ρωτήστε τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

ΙΣΧΥΡΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Το XLV μπορεί να εξοπλιστεί με κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου 1,6 λίτρων. Και οι δύο κινητήρες πληρούν τις
προδιαγραφές Euro 6 και συνδυάζονται με ένα 6-τάχυτο μηχανικό ή 6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο, ενώ υπάρχει και η
επιλογή για κίνηση σε δύο τροχούς ή τετρακίνηση. Η επιλογή του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων διαθέτει τη
λειτουργία Idle Stop & Go (ISG) για μειωμένες εκπομπές CO2.
Ο νέος κινητήρας βενζίνης e-XGi160 αποδίδει μέγιστη ισχύ 128ps/6.000 rpm και μέγιστη ροπή 160 Nm/4.600, για
βέλτιστη απόδοση στους δρόμους της πόλης αλλά και στους υπεραστικούς αυτοκινητόδρομους. Τα χαρακτηριστικά
NVH (Noise, Vibration, Harshness = Θόρυβος, Δόνηση, Τραχύτητα) είναι εξαιρετικά.

Κινητήρας βενζίνης
e-XGi 160

Την ίδια στιγμή, ο κινητήρας πετρελαίου e-XDi160 (115ps/3.400-4.000 μέγιστη ισχύς και 300Nm/1.500-2.500 rpm)
έχει σχεδιαστεί για ενισχυμένη οικονομία, ενώ προσφέρει μια ομαλή και δυνατή οδηγική εμπειρία. Ο πέμπτης γενιάς
υπερτροφοδότης E-VGT μεγιστοποιεί τις επιδόσεις, ιδιαίτερα στις χαμηλές και μεσαίες στροφές, για βελτιωμένη
απόκριση.

Τρία προγράμματα λειτουργίας αυτόματου κιβωτίου
Τα 3 προγράμματα λειτουργίας του αυτόματου κιβωτίου μπορούν να ενεργοποιηθούν με
το πάτημα ενός κουμπιού και προσαρμόζουν την ισχύ του κινητήρα σε συγκεκριμένες
οδηγικές και οδικές συνθήκες, με αποτέλεσμα μια ομαλότερη και πιο σίγουρη λειτουργία.

Μέγιστη ισχύς

128ps /6.000rpm
Μέγιστη ροπή

160Nm /4.600rpm

Σύστημα Idle stop & go
Το σύστημα Idle stop & go ή ISG ελαχιστοποιεί
την περιττή λειτουργία του κινητήρα, όσο το
όχημα είναι ακινητοποιημένο, βελτιώνοντας
την οικονομία καυσίμου για οδήγηση στην πόλη
με συχνές στάσεις λόγω κυκλοφορίας.

Eco

Η λειτουργία Eco χρησιμοποιείται γενικά για τον περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου.

Power

Η λειτουργία Power ενεργοποιείται κατά την είσοδο στην
αριστερή λωρίδα και αυξάνει τη ροπή του κινητήρα για
την εύκολη προσπέραση άλλων οχημάτων.

Winter

Κινητήρας πετρελαίου
e-XDi 160

Η λειτουργία Winter επιτρέπει στο όχημα να ξεκινήσει
με δευτέρα, βοηθώντας στην αποφυγή ολίσθησης των
τροχών σε παγωμένες επιφάνειες.

Μέγιστη ισχύς

115ps /3.400~4.000rpm
Μέγιστη ροπή

300Nm /1.500~2.500rpm
6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο
(με δείκτη αλλαγής σχέσης)

6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων AISIN

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ
Ο κινητήρας και οι μπροστινοί τροχοί είναι τοποθετημένοι σε ένα υποπλαίσιο για αυξημένη αντοχή και
ασφάλεια, ενώ το μπροστινό σύστημα ανάρτησης γονάτων MacPherson παρέχει οδηγική άνεση και
λειτουργική σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες. Πίσω, ένα ελαφρύ αλλά ανθεκτικό σύστημα ανάρτησης
ημιάκαμπτου άξονα με τοποθετημένα στο πίσω μέρος ελατήρια προσφέρει εξαιρετική ποιότητα οδήγησης.
Το προαιρετικό σύστημα 4x4 διαθέτει πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για άνετη οδήγηση στο
δρόμο και αυξημένη άρθρωση των τροχών για βέλτιστη πρόσφυση εκτός δρόμου.
Το ηλεκτρονικό σύστημα διεύθυνσης μειώνει την απαιτούμενη δύναμη, βελτιστοποιώντας, παράλληλα, την
αίσθηση του τιμονιού για ασφαλέστερο, πιο άνετο χειρισμό. Το σύστημα Smart Steer παρέχει τις
λειτουργίες ευαισθησίας τιμονιού Normal, Comfort και Sport για να διευκολύνει τις ατομικές προτιμήσεις
του οδηγού και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες οδήγησης. Ειδικές ρυθμίσεις προσφέρονται, επίσης, για τη
στάθμευση, τη λειτουργία σε αργή ταχύτητα, την οδήγηση με συχνές στάσεις λόγω κίνησης εντός πόλης και
τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο.
Έξυπνο σύστημα
διεύθυνσης

Active AWD system

Ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες ευαισθησίας τιμονιού για να παρέχει ακριβώς το σωστό
βαθμό απόκρισης για συγκεκριμένες συνθήκες χειρισμού.

Όταν ενεργοποιείται το σύστημα AWD, 60% της ισχύος
μεταφέρεται στους πίσω τροχούς και 40% στους μπροστινούς.
Το σύστημα λειτουργεί σε συνδυασμό με διάφορα εξελιγμένα
υποσυστήματα και ένα ειδικά σχεδιασμένο σασί για επιδόσεις
ομαλής, άνετης και σίγουρης οδήγησης εκτός δρόμου.

Sport
Η λειτουργία Sport ενισχύει την απόκριση
του τιμονιού στις υψηλές ταχύτητες, για
μέγιστο έλεγχο και ακρίβεια.
Κυρίως 2WD

Normal
Επιλέξτε τη λειτουργία Normal για τη
διατήρηση σταθερής δύναμης διεύθυνσης
κατά την οδήγηση σε μεσαίες και υψηλές
ταχύτητες.

4WD
για περισσότερη
σταθερότητα

Comfort
Η λειτουργία Comfort διευκολύνει τους
ελιγμούς κατά τη στάθμευση ή την
οδήγηση σε χαμηλές ταχύτητες.

50:50 κατανομή ροπής
(κλείδωμα 4WD)

Η εκτεταμένη χρήση (71,1%) χάλυβα
υψηλής αντοχής ελαχιστοποιεί την
παραμόρφωση του σκελετού σε
περίπτωση σύγκρουσης για τη μέγιστη
προστασία των επιβατών του οχήματος.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
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1
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4

1. Μπροστινός αερόσακος οδηγού
2. Αερόσακος γονάτων οδηγού
3. Μπροστινός αερόσακος συνοδηγού
4. Πλαϊνοί αερόσακοι στα μπροστινά καθίσματα
(αριστερά και δεξιά)
5. Αερόσακοι οροφής (αριστερά και δεξιά)

Χάλυβας εξαιρετικά υψηλής αντοχής σε δέκα βασικά
σημεία του σκελετού για την περαιτέρω ενίσχυση της
ασφάλειας των επιβατών

Το XLV είναι εξοπλισμένο με ποικίλα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας για την υποβοήθηση του οδηγού, καθώς και για την
πρόβλεψη και την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων. Το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (Electronic Stability Programme)
πολλαπλών λειτουργιών παρακολουθεί την ταχύτητα και την ισορροπία του οχήματος, την ισχύ του κινητήρα, τη χρήση των
πεντάλ και τη γωνία του τιμονιού και αναλαμβάνει τον έλεγχο του κινητήρα και των φρένων σε περίπτωση που ο οδηγός
αρχίσει να χάνει τον έλεγχο.
Η λειτουργία ενεργής προστασίας από ανατροπή (Active Rollover Protection) διατηρεί το όχημα σε τροχιά σε απότομες
στροφές με μεγάλη ταχύτητα, ενώ το σύστημα υποβοήθησης πέδησης (Brake Assist) παρέχει την απαραίτητη δύναμη
πέδησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Τα συστήματα ηλεκτρονικής κατανομής δύναμης πέδησης (Electronic Brake-force
Distribution) και αντιμπλοκαρίσματος τροχών (Anti-lock Brakes) εξασφαλίζουν ότι οι εμπρός και πίσω τροχοί εφαρμόζουν
την κατάλληλη πέδηση ανάλογα με τον αριθμό των επιβατών και το βάρος του φορτίου του οχήματος. Άλλα συστήματα
έχουν σχεδιαστεί για την αποτροπή της ολίσθησης των ελαστικών, την υποβοήθηση του οδηγού κατά την εκκίνηση σε
κεκλιμένο έδαφος και την ενεργοποίηση προειδοποιητικών φώτων κατά το απότομο φρενάρισμα.
Η παθητική ασφάλεια ξεκινά με την εκτεταμένη (38,5%) χρήση υπερ-υψηλής αντοχής χάλυβα στην κατασκευή του
αμαξώματος. Δέκα βασικά μέρη του αυτοκινήτου έχουν ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της διαδικασίας κατασκευής δια θερμής
συμπίεσης. Επιπλέον, συνολικά επτά αερόσακοι (εμπρός, πλαϊνοί, οροφής και γονάτων οδηγού) έχουν τοποθετηθεί για τη
μέγιστη προστασία του κάθε επιβάτη.
Τα στάνταρ χαρακτηριστικά ασφαλείας περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, και την παρακολούθηση της πίεσης των ελαστικών,
φώτα ημέρας LED και προβολείς τύπου προτζέκτορα.

Απόσταση πέδησης

Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας (ESP)
Το ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας παρακολουθεί διαρκώς
τις οδικές συνθήκες και την κατάσταση του οχήματος και
ρυθμίζει την ισχύ του κινητήρα και της πέδησης σε περίπτωση
που ο οδηγός είναι έτοιμος να χάσει τον έλεγχο. Το σύστημα
ESP ενσωματώνει τα συστήματα αντιμπλοκαρίσματος τροχών,
ενεργητικής προστασίας σε περίπτωση ανατροπής,
αντιολισθητικής ρύθμισης και υποβοήθησης πέδησης για
βελτιωμένες δυνατότητες παρέμβασης του XLV.

Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα (Hill Start Assist,
HSA)

Μεγάλα δισκόφρενα εμπρός και πίσω λειτουργούν
άριστα υπό διαφορετικές συνθήκες οδήγησης.
43.3m

*Με βάση αποτελέσματα ενδοεταιρικών δοκιμών (οδήγηση με
ταχύτητα 100 χλμ/ώρα)

Δισκόφρενα (Εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι /
Πίσω: δίσκοι)

Εξωτερικοί αισθητήρες στάθμευσης και πίσω κάμερα Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών (TPMS)

ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ
Το XLV δεν είναι μόνο ένα πολύ πρακτικό όχημα, αλλά και μια πολύ άνετη, αξιόπιστη και
ελκυστική επιλογή για εσάς και την οικογένειά σας.

Παρμπρίζ με έλεγχο ηλιακής ακτινοβολίας

Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας στην πλευρά του οδηγού

Προβολείς HID με φώτα ημέρας LED

Μπροστινά φώτα ομίχλης

Γυαλιστερό μαύρο περίγραμμα 1ης πλευρικής κολόνας

Γυαλιστερό μαύρο περίγραμμα 3ης πλευρικής κολόνας

Μοντέρνες ράγες οροφής

Κιτ επισκευής ελαστικών

Πίσω φωτιστικά σώματα LED

Πίσω φως ομίχλης

Πίσω ανακλαστήρας

Κάμερα οπισθοπορείας

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ
(Ηχοσύστημα RDS)

(Γενικό ηχοσύστημα)

Χειριστήρια ελέγχου του ηχοσυστήματος στο τιμόνι / Cruise control

Trip computer με οθόνη 3,5''

Σύστημα πλοήγησης / πολυμέσων με οθόνη 7"

Ηχοσύστημα 2-DIN με MP3 player και υποδοχή iPod / iPhone (με RDS)

Αυτόματος 2ζωνικός κλιματισμός

Κλιματισμός με 3 μνήμες

Θύρες USB και HDMI / Θύρες USB και Aux.

Ατμοσφαιρικός φωτισμός εσωτερικού

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ

Σύστημα έξυπνου κλειδιού και πτυσσόμενο κλειδί

Χειριστήριο φώτων και διακόπτες αυτόματων υαλοκαθαριστήρων

Σύστημα ανίχνευσης βροχής και μονάδα ελέγχου αυτόματου φωτισμού

Ντουλαπάκι συνοδηγού

Άνω συρτάρι στο ταμπλό σε ανοικτή θέση

Αποθηκευτικός χώρος στην κεντρική κονσόλα

Κουτί στην κεντρική κονσόλα

Θήκη χάρτη στις μπροστινές θύρες

Μεγάλες ποτηροθήκες στις πίσω θέσεις

Θήκη στις πλάτες των εμπρός καθισμάτων

Μεγάλη ποτηροθήκη στην κεντρική κονσόλα

Θήκη χάρτη στις πίσω θύρες

Καθίσματα σε κανονική θέση χωρίς βοηθητικό δάπεδο (720 λίτρα)

Καθίσματα σε κανονική θέση με βοηθητικό δάπεδο (574 λίτρα)

145mm

Κάλυμμα χώρου αποσκευών

Δίχτυ συγκράτησης αποσκευών

Βοηθητικό δάπεδο αναδιπλωμένο (574 λίτρα + 146 λίτρα επιπλέον)

ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Πολυλειτουργικό άγκιστρο αποσκευών (αριστερή πλευρά)

Πολυλειτουργικό άγκιστρο αποσκευών (δεξιά πλευρά)

Πρίζα 220V/115V

Πλήρως αναδιπλωμένες πλάτες πίσω καθισμάτων (1.294 λίτρα)

Χρώματα εσωτερικού

Τροχοί

Κόκκινα πακέτα

Ζάντα αλουμινίου 18”
+ ελαστικά 215/45R σχεδιασμού diamond-cut

Μαύρο / Δέρμα

Με ανάγλυφα
σχέδια TPU

Μαύρο

Με επίπεδη
ύφανση

Ζάντα αλουμινίου 18”
+ ελαστικά 215/45R σχεδιασμού diamond-cut
Μαύρο εσωτερικό

Θήκη πίσω από τη θέση

Γκρι επένδυση οροφής

Κόκκινο εσωτερικό

Ασημί

Ζάντα αλουμινίου
18” + +
Ελαστικά 215/45R
Μπεζ / Δέρμα

Με επίπεδη
ύφανση

Κόκκινο /
Δέρμα

Θήκη πίσω από τη θέση

Μαύρη επένδυση
οροφής

Ασημί

Ζάντα αλουμινίου
16” + +
Ελαστικά 205/60R

Μπεζ εσωτερικό

Θήκη πίσω από τη θέση

Μπεζ επένδυση οροφής

Ασημί

Χρώματα εξωτερικού

Ζάντα αλουμινίου
16” + +
Ελαστικά 205/60R

Techno Grey
[ACT]

Jazz Brown
[OAT]

Dandy Blue
[BAS]

Flaming Red
[RAM]

Silent Silver
[SAI]

Grand White
[WAA]

Space Black
[LAK]

Ασημί

Λίστα εξοπλισμού
M H XAN I K A
Κινητήρας βενζίνης 128ps 1,6 λίτρων e-XGi160
Κινητήρας πετρελαίου 115ps 1,6 λίτρων e-XDi160
Active AWD με Lock Mode
6-τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων με ένδειξη
αλλαγής ταχύτητας
6-τάχυτο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων με μηχανική
επιλογή αλλαγής ταχύτητας
Μπροστινό σύστημα ανάρτησης γονάτων MacPherson
Πίσω ανάρτηση ημιάκαμπτου άξονα (2WD)
Πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων (AWD)
Ηλεκτρική υποβοήθηση συστήματος διεύθυνσης (EPS)
Σταθεροποιητής τάσης (μόνο για περιοχές όπου ισχύει
ο κανονισμός)
Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου - 47 λίτρα
Έξυπνο σύστημα διεύθυνσης (λειτουργίες Normal,
Comfort και Sport)
Σύστημα Idle, stop & go (ISG) με μηχανικό κιβώτιο
ταχυτήτων

Πατάκια
Προβολείς με προσαρμοζόμενες σκάλες
Προβολείς HID με προσαρμοζόμενες σκάλες
Φώτα ημέρας LED
Πίσω φωτιστικά σώματα με LED
Χαμηλά διακοσμητικά στοιχεία σε διχρωμία
Εξωτερικές λαβές θυρών στο χρώμα του αμαξώματος
Υβριδικές λεπίδες υαλοκαθαριστήρα
Εσωτερικές λαβές θυρών σε χρώμιο
Εσωτερικές λαβές θυρών σε τιτάνιο (στο βασικό
εξοπλισμό)
Μαρσπιέ μπροστινών θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα
Μαρσπιέ μπροστινών θυρών από PVC (στο βασικό
εξοπλισμό)
Πεντάλ γκαζιού τύπου οργάνου
Δίχρωμο εξωτερικό (προαιρετικά)
Ατμοσφαιρικός φωτισμός στην επένδυση των θυρών
και την κεντρική πρόσοψη

ΕΜ Φ ΑΝ Ι Σ Η

ΚΑ ΘΙ Σ ΜΑ Τ Α

Μάσκα σε χρώμα Piano-black
Λαμπερό επιχρωμιωμένο φινίρισμα στην κεντρική
γραμμή και το τελείωμα του καπό
Παρμπρίζ και μπροστινά παράθυρα με έλεγχο ηλιακής
ακτινοβολίας
Φιμέ τζάμια για τα πίσω παράθυρα και την πίσω πόρτα
Μοντέρνες ράγες οροφής
Σπορ πίσω αεροτομή με υπερυψωμένο φως στοπ
Ζάντα αλουμινίου 18” με ελαστικά 215/45R - σε
σχεδιασμό diamond-cut ή μαύρη
Ζάντες αλουμινίου 18” με ελαστικά 215/45R
Ζάντες αλουμινίου 16” με ελαστικά 205/60R
Ζάντες χάλυβα 16” με ελαστικά 205 Κιτ
Κιτ επισκευής ελαστικών
Ρεζέρβα έκτακτης ανάγκης 125/80R16
Ρεζέρβα πλήρους μεγέθους
Δερμάτινο κάλυμμα τιμονιού
Κάλυμμα τιμονιού από ουρεθάνη
Μοχλός ταχυτήτων με δερμάτινο κάλυμμα
Μοχλός ταχυτήτων με κάλυμμα ουρεθάνης
Ταμπλό ενδείξεων με λεπτομέρειες στο χρώμα του
τιτανίου με μπεζ και μαύρο εσωτερικό
Ταμπλό ενδείξεων με λεπτομέρειες στο χρώμα του
τιτανίου και σε κόκκινο με κόκκινο εσωτερικό

Κάθισμα οδηγού με επιλογή 6 ρυθμίσεων
Ρύθμιση ύψος καθίσματος οδηγού
Πτυσσόμενα και χωριζόμενα πίσω καθίσματα 60:40 με
πτυσσόμενο κεντρικό υποβραχιόνιο με ποτηροθήκη
Μαύρη δερμάτινη ταπετσαρία
Κόκκινη δερμάτινη ταπετσαρία
Ταπετσαρία με ανάγλυφα σχέδια από θερμοπλαστική
πολυουρεθάνη (TPU) (μαύρη)
Μπεζ δερμάτινη ταπετσαρία
Υφαντή ταπετσαρία
Αεριζόμενη θέση οδηγού
Θερμαινόμενα εμπρός και πίσω καθίσματα
Ρυθμιζόμενα προσκέφαλα εμπρός καθισμάτων
Ανάκλιση πίσω καθισμάτων 32.5°

ΚΛ Ι ΜΑ Τ Ι Σ ΜΟΣ
Αυτόματος 2ζωνικός κλιματισμός, με αισθητήρα
θερμοκρασίας και ψηφιακή οθόνη
Μηχανικό σύστημα κλιματισμού (στο βασικό
εξοπλισμό)
Πίσω αγωγός θέρμανσης για βελτιστοποίηση του
ελέγχου της θερμοκρασίας σε όλο το όχημα
Καλοριφέρ θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) με
κινητήρα πετρελαίου

Α Ν ΕΣΗ
Πίνακας οργάνων Supervision με επιλογή 6 χρωμάτων
φόντου
Συμβατικός πίνακας οργάνων (στο βασικό εξοπλισμό)
Φλας LED στους εξωτερικούς καθρέπτες
Φλας LED στον προφυλακτήρα (στο βασικό εξοπλισμό)
Ηλεκτρονικό σύστημα σταθεροποίησης ταχύτητας
Ηχοσύστημα 2-DIN με MP3 player και υποδοχή iPod /
iPhone (με RDS)
Οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης 7" με ροή ήχου και
σύνδεση με κάμερα οπισθοπορείας
Σύστημα πλοήγησης TomTom με οθόνη 7" της κάμερας
οπισθοπορείας και ροή ήχου (μόνο για την ΕΕ)
Υποδοχή μνήμης USB, θύρα Aux. και HDMI
Bluetooth hands-free
Κεραία οροφής
Θερμαινόμενο πίσω παράθυρο με χρονοδιακόπτη
απόψυξης
Ηλεκτρική ηλιοροφή ασφαλείας - συρόμενη και
επικλινής - και σκιάδιο οροφής
Ηλεκτρικό παράθυρο ασφαλείας στην πλευρά του
οδηγού
Απομακρυσμένο σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, με
πτυσσόμενο κλειδί και συναγερμό πανικού
Διπλό έξυπνο κλειδί με ηλεκτρονικό κλείδωμα
κολόνας τιμονιού
Έξι ηχεία, μεταξύ των οποίων δύο tweeters για έξοδο
ήχου υψηλού επιπέδου
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι
Χιλιομετρητής με μετρητή εξωτερικής θερμοκρασίας
Πρίζες 12V DC κάτω από τον πίνακα οργάνων και στο
χώρο φορτίου
Εξωτερικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι, πτυσσόμενοι και θερμαινόμενοι
Αυτόματη ενεργοποίηση προβολέων και
υαλοκαθαριστήρες με σύστημα ανίχνευσης βροχής
Φορητό σταχτοδοχείο
Φωτισμός υποδοχής κλειδιού
Ψηφιακό ρολόι
Διπλά αμορτισέρ πίσω πόρτας
Κεντρική κονσόλα αποθήκευσης
Χειρολαβή πίσω πόρτας για εύκολο κλείσιμο
Ποτηροθήκες στην μπροστινή κονσόλα
Αλεξήλια με φωτιζόμενο καθρέπτη καλλωπισμού
Καθρέπτης καλλωπισμού στο αλεξήλιο (στο βασικό
εξοπλισμό)

Κάλυμμα χώρου αποσκευών και δίχτυ συγκράτησης
φορτίου
Εργαλειοθήκη στο χώρο αποσκευών
Ηλεκτρονικό άνοιγμα πίσω πόρτας
Επικλινές τιμόνι
Θερμαινόμενο κάλυμμα τιμονιού

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Ενισχυμένη δομή αμαξώματος με μονοκόμματη κατασκευή
Δοκοί πρόσκρουσης θυρών για βέλτιστη προστασία
από πλευρική σύγκρουση
Μπροστινοί αερόσακοι για τον οδηγό και το συνοδηγό
Περιοριστές φορτίου και διπλοί προεντατήρες ζωνών
ασφαλείας
Αερόσακοι οροφής, εμπρός και πίσω
Πλευρικοί αερόσακοι εμπρός
Αερόσακος γονάτων για τον οδηγό
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση αερόσακου μπροστινού επιβάτη
Πίσω αισθητήρες στάθμευσης
Μπροστινοί αισθητήρες στάθμευσης
Σύστημα 4 καναλιών αντιμπλοκαρίσματος πέδησης
Ηλεκτρονικό σύστημα ευστάθειας με υδραυλική
υποβοήθηση πέδησης, υποβοήθηση εκκίνησης
σε ανηφόρα και ενεργό προστασία σε περίπτωση
ανατροπής
Σήμανση στάσης έκτακτης ανάγκης
Αεριζόμενα μπροστινά δισκόφρενα
Πίσω δισκόφρενα
Μπροστινά φώτα ομίχλης
Πίσω φως ομίχλης
Ενσωματωμένος φωτισμός θυρών
Αντικλεπτικό σύστημα ακινητοποίησης
Διακοπτόμενος πίσω υαλοκαθαριστήρας και πλυστική
συσκευή
Χειροκίνητο χειρόφρενο
Κλειδαριές ασφαλείας για παιδική προστασία
Αυτόματες κλειδαριές θυρών με αισθητήρα ταχύτητας
Ζώνη ασφαλείας με ρυθμιζόμενο ύψος (εμπρός)
Ειδοποίηση υπενθύμισης για εμπρός και πίσω ζώνες
ασφαλείας με αισθητήρα ταχύτητας
Πίσω κεντρική ζώνη ασφαλείας τριών σημείων
ISO-FIX και θέση συνδέσμου πρόσδεσης για παιδικό
κάθισμα
Ηλεκτροχρωμικός κεντρικός καθρέπτης
Σύστημα παρακολούθησης πίεσης ελαστικών
Οπτική ετικέτα VIN

*Κάποια χαρακτηριστικά ενδέχεται να είναι προαιρετικά ή μη διαθέσιμα, ανάλογα με την αγορά. Επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για συγκεκριμένες πληροφορίες όσον αφορά τα οχήματα που διατίθενται στην περιοχή σας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

ΒΕΝΖΙΝΗΣ 1,6 (128PS)

ΚΙΝΗΣΗ

2WD

ΚΙΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

4,440

6MT

6AT

χιλ.

1,798

1,798

χιλ.

1,605 (1,635: με ράγες οροφής)

1,605 (1,635: με ράγες οροφής)

4,440

χιλ.

2,600

2,600

Μπροστά

χιλ.

1,555 (1,550 : 18")

1,555 (1,550 : 18")

Πίσω

χιλ.

1,555 (1,550 : 18")

1,555 (1,550 : 18")

1,555
1,798

Μπροστά

χιλ.

865

865

Πίσω

χιλ.

975

975

Γωνία προσέγγισης

μοίρες

20.0

20.0

Γωνία αναχώρησης

μοίρες

20.8

20.8

Γωνία ράμπας

μοίρες

17.0

17.0

χιλ.

167

167

Πρόβολοι

μ.

5.3
1,870

5.3
1,950

1,970

2,060

Μικτό βάρος οχήματος

κιλά

Άνευ φορτίου βάρος

κιλά

Μικτό βάρος

Με φρένα

κιλά

1,000

1,500

τρέιλερ

Χωρίς φρένα

κιλά

500

500

1,315

1,345

1,450

1,405

1,425

1,505

2,600

-

Βενζίνη

Πετρέλαιο

λίτρα

47

47

Χωρητικότητα

κ.εκ.

1,597

1,597

Διάμετρος x διαδρομή

χιλ.

76 X 88

76 X 88

Αναλογία συμπίεσης

-

10.5 : 1

15.5 : 1

Αριθμός κυλίνδρων / διάταξη

-

4 σε σειρά

4 σε σειρά

kW/σαλ

94.1 / 6,000

84.6 / 3,400~4,000

ίπποι/σαλ

128 / 6,000

115 / 3,400~4,000

Μεγ. ισχύς

Μεγ. ροπή
Μέγ. ταχύτητα

1,535
4,440

Ρεζερβουάρ καυσίμου

Καύσιμο

1,605
(1,635)

Nm/σαλ

160 / 4,600

300 / 1,500~2,500

kg.m/σαλ

16.3 / 4,600

30.6 / 1,500~2,500

1,555

χλμ/ώρα

178

172

172

170

174

170

174

γρ/χλμ

165 (159 με ISG)

176

184

121 (117 με ISG)

154

131 (127 με ISG)

164

Συνδυασμένη

λίτρα/100 χλμ.

7.1 (6.8 με ISG)

7.6

7.9

4.7 (4.5 με ISG)

5.9

5.1 (4.9 με ISG)

6.3

Εντός πόλης

λίτρα/100 χλμ.

9.5 (9.0 με ISG)

10.3

10.8

5.4 (5.1 με ISG)

7.5

5.7 (5.4 με ISG)

7.9

Εκτός πόλης

λίτρα/100 χλμ.

5.6 (5.5 με ISG)

6.0

6.2

4.2 (4.2 με ISG)

4.9

4.6 (4.6 με ISG)

5.3

CO2 (συνδυασμένη)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ

6AT

Συνολικό ύψος

Ελάχιστη ακτίνα στροφής

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

6MT

Συνολικό πλάτος

Ελάχ. απόσταση από το έδαφος

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

6AT

AWD

χιλ.

Μετατρόχια

ΒΑΡΟΣ

6AT

2WD

Συνολικό μήκος

Μεταξόνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

6MT

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 1,6 (115PS)
AWD

*Η
 οικονομία καυσίμου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις οδικές
συνθήκες ή τις συνήθειες του οδηγού.
* Τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς λόγω
τοπικών απαιτήσεων πιστοποίησης ή προδιαγραφών πωλήσεων.
* Τα στοιχεία βενζίνης και πετρελαίου βασίζονται στο πρότυπο Euro 6.
* ISG: Σύστημα Idle stop & go

