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CADILLAC ESCALADE

חישוקים

מפרט טכני ואבזור

PLATINUM

PREMIUM LUXURY

אוגוסט  / 2018מק”ט LH31401

*צבע בתוספת תשלום

cadillac.co.il

*3256

הרצליה  -סוכנות ראשית ,הסדנאות  ,1הרצליה פיתוח | תל אביב  UMI -ת"א ,המלאכה  | 5ראשון לציון  -בית  UMIנפתלי פלטין 5
פתח תקווה  -שגיא מוטורס ,משה דיין  | 18ירושלים  -סיגמא מוטורס ,התעשיה  ,1תלפיות | חיפה  -גאמא מכוניות ,דרך יפו  | 132חיפה  -קח"ן
מוטורס ,דרך ההסתדרות  | 40נצרת עילית  -סרוג'י מוטורס ,המעיין  ,8א.ת .הר יונה | באר שבע  -הפצת רכב דרום ,סדנא  ,8ת.ד ,145 .מיקוד 84101

CADILLAC ESCALADE
קוד דגם
רמת גימור
תיאור דגם

ES468L

ES468P

PREMIUM
LUXURY

PLATINUM

PLATINUM
ESV LWB

ES468E

 7מקומות

 7מקומות

 7/8מקומות ארוך

מנוע
V8 6.2

נפח מנוע (ל')
הזרקה ישירה
הספק מנוע (כ"ס/בסל"ד)
מומנט (קג"מ/בסל"ד)
מערכת ניהול דלק אקטיבית המנתקת ארבעה צילינדרים לטובת
חיסכון בדלק

+
5.600 / 420
4.100 / 63.4
+

מערכת הנעה
הנעה לכל הגלגלים ( 4WDכולל חוגה עם  4מצבים,
) 2WD HIGH, AUTO,4 HI, 4 LOW

+

נעילת דיפרנציאל אחורית (אוטומטי)

+

תיבת הילוכים אוטומטית  8הילוכים עם אפשרות לתפעול ידני

+

הגה כח עם תגבור חשמלי
+
13.1
11.9

מתלים
קדמיים עצמאים ,אחוריים רב חיבורי

+

מתלים פעילים כולל כיול למצב ספורט MAGNETIC RIDE -
 - CONTROLמנטר כל גלגל באופן עצמאי במהלך הנסיעה ,מבצע
בדיקה כל אלפית שנייה ומתאים את המתלה לתנאי הדרך כדי
לשמור על נסיעה חלקה

+

צמיג 285/45R22
חישוקי " 22אלומיניום שבעה חישורים
חישוקי " 22אלומיניום חישורים יוקרתיים עם נגיעות כרום
צמיג חלופי קומפקטי חישוק מתכת 265/70R17
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

+

מידות חיצוניות:
אורך (מ"מ)

2,946

3,302

5,179

5,697

רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)

2,045
1,890

מרחק סרנים קדמי (מ"מ)

1,745

מרחק סרנים אחורי (מ"מ)

1,745

מרווח ראש קדמי (מ"מ)

1,087

מרווח ראש אחורי (מ"מ)
מרווח כתפיים קדמי(מ"מ)

 ( Head-Up Displayתצוגה עילית צבעונית)

+

+

מרכז מידע לנהג המציג את העדפות הנהג עם התרעה קולית ומוצג
על גבי מסך צבעוני בגודל " 12במרכז לוח השעונים

+

+

מושבים
ריפודי עור
ריפודי עור יוקרתיים (עור  )Nappaבשורה ראשונה ושנייה עור
שורה שלישית
מושבי נהג ונוסע קדמי מתכוונן חשמלית  12מצבים
מושבי נהג ונוסע קדמי מתכוונן חשמלית  18מצבים
מושב נהג כולל מסג' ( 3מצבים) ונוסע ( 2מצבים)
משענות ראש לנהג ולנוסע מתכווננות

+
+
+

+

פתחי יציאת מיזוג אוויר בתקרת הרכב בשורה שנייה ושלישית
1,880

+

978

תא מקורר בתוך הקונסולה (קירור משקאות) כולל כפתור הפעלה
בחלק הקדמי של הקונסולה

משקל עצמי משוער (ק"ג)

2,656

משקלים וקיבולות:

-

גריל קדמי בעיצוב יוקרתי

מדרגות צד מקוריות קבועות דגם  8מקומות
פסי כרום לקישוט בצידי הרכב
מגבים קדמיים עם השהייה
מגב אחורי נסתר בתוך הספוילר לראות מירבית כולל אפשרות
לשטיפת החלון
חיישן גשם
דלתית פתח מילוי דלק ללא מכסה

+
+
+
+

מושבים אחוריים שורה שנייה מחוממים
מושבים נפרדים בשורה השנייה מתקפלים חשמלית מתא המטען
להגדלת שטח ההטענה ,בנוסף יש על המשקוף ליד המושבים כפתור
לקיפול חשמלי של המושב לכניסה נוחה של הנוסעים לשורה השלישית

+

נסיעה עירונית  -משוער
נסיעה בינעירונית  -משוער
נפח מיכל דלק (בליטר)

-

עור שחור

7

כריות אוויר





בקרת סטייה מנתיב

X

מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים

+



ניטור מרחק מלפנים

X

חיישני חגורות בטיחות קדמי  +אחורי

+



מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב



זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"



בקרת שיוט אדפטיבית



בלימה אוטומטית בעת חירום

X

זיהוי הולכי רגל

X

זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

משקל כולל (ק"ג)

3,311

3,402

חלון גג חשמלי

+



נפח תא מטען (ל')

430

1,113

מפשיר אדים אחורי אלקטרוני

+

X

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

נפח תא מטען עם מושבים בשורה שלישית מקופלים(ל')

1,461

2,172

שטיחים קדמיים ואחוריים(שורה שנייה)

+

-

נפח תא מטען עם מושבים בשורה שנייה ושלישית מקופלים(ל')

2,668

3,424

שטיחים יוקרתיים קדמיים ואחוריים(שורה שנייה)

-

+

תא כפפות עם פתיחה חשמלית

+

משטח הטענה אלחוטי לטלפון נייד (למכשירים תואמים)

+
+

דוושות מתכווננות חשמלית

+

+

מערכת מותקנת בדגם הרכב

כל הנתונים הינם נתוני מעבדה .יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה .יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל.
פרטים מדוייקים ועדכניים ימסרו ע”י איש המכירות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.
קוד דגם

תיאור דגם

000

PLATINUM ESV LWB/ PLATINUM/ PREMIUM LUXURY

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק“מ*
עירוני
9.9

רמת האבזור הבטיחותי
7

מדד זיהום אוויר*
זיהום מרבי

-

+
+
+
+
+
+

רמת האבזור הבטיחותי
רמת בטיחות גבוהה

8

7

6

5

4

+
+
+
+

98

אופציה

מצלמת רוורס

+

17.1
9.9

ריפוד

מערכת אופציונלית להתקנה

+

אחסון ותא מטען

+

+

+
+

דלת תא מטען עם פתיחה חשמלית כולל אפשרות לפתיחה עם הרגל
(חיישן ממוקם מתחת לפגוש האחורי במרכז)
תא מטען מואר
שקע כוח בתא המטען
 2מסילות אורך בגג הרכב בגימור אלומיניום מוברש

רמת אבזור7 :

+
+

+

מדרגות צד מקוריות חשמליות נשלפות דגם  7מקומות כולל תאורת LED

בטיחות

+

-

ידיות דלתות עם תאורה לזיהוי הרכב בחושך
שמשה אחורית ושמשות נוסעים מאחור כהות במיוחד
שמשה קדמית ושמשות נהג ונוסע אקוסטיות ליצירת שקט מירבי
בתא הנוסעים

פירוט מערכות בטיחות המותקנות ברכב:
-

+

מראות צידיות חשמליות כולל איתות ,מחוממות בצבע הרכב ,מתקפלות
חשמלית עם עמעום אוטומטי בצד הנהג,הקרנת תאורה כלפיי הרצפה
לזיהוי הרכב בחושך ,ניתנות לתכנות על מנת לסייע בעת נסיעה לאחור

+

+
-

+
+

צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן (ליטר ל 100-ק"מ) *



כיתוב יוקרתי בסף הדלתות הקדמיות והאחוריות ""PLATINUM
השבתת תאורה ,מערכת שמע ,חלונות חשמליים ובקרות אחרות עד
 10דקות מהדממת המנוע או בפתיחת דלת

+

בגרסת  8מקומות מושבים בשורה השנייה מחולקים  60/40מתקפלים
חשמלית מתא המטען להגדלת שטח הטענה ,בנוסף יש על המשקוף ליד
המושבים כפתור לקיפול חשמלי של המושב לכניסה נוחה של הנוסעים
לשורה השלישית

+

+

פנסים אחוריים LED

-

מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים באופן אוטומטי בהתנעה מרחוק
בהתאם לטמפרטורה

דיסק מאוורר

מיזוג אוויר מופעל אוטומטית בעת התנעת הרכב מרחוק ,מקרר/
מחמם את הרכב בהתאם לטמפרטורה שנקבעה מראש בעת כיבוי
המנוע

2,762

מרווח רגליים קידמי (מ"מ)

1,151

+

+

מרווח רגליים אחורי (מ"מ)

מרווח מותניים אחורי (מ"מ)

1,252

+

מערכת בקרת אקלים אלקטרונית עם שליטה אזורית לנהג ולנוסע
וליושבים מאחור ( 3אזורים)

630

מרווח מותניים קידמי (מ"מ)

1,547

-

+

+

+

אבזור חיצוני

+

 16רמקולים יוקרתיים מבית  Boseעם מגבר לקבלת צליל היקפי כולל
מערכת לביטול רעשים (ניטרול תדרים נמוכים)

-ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים

876

מרווח כתפיים אחורי(מ"מ)

1,590

-

** הזמינות בכפוף לתאימות המכשיר וכפוף למדיניות גוגל ואפל
בהתאמה

+

מושבי שורה שלישית מחולקים  , 60/40המושב מתקפל חשמלית ויוצר
משטח אחד עם תא המטען
כיוון מושב נהג  +מראות צד  +הגה (עומק וגובה) ודוושות עם  2זכרונות
לנהג וכפתור ""Easy Exit

+

+

+

PLATINUM

פנסי חזית LED

תמיכה בApple carplay/Android Auto ** -

+

גלגל הגה מצופה עור
גלגל הגה מחומם באופן אוטומטי בהתנעה מרחוק בהתאם
לטמפרטורה
שליטה על מערכת השמע ,בקרת השיוט מרכז המידע והטלפון
מגלגל ההגה
מערכת התנעה מרחוק
מפתח חכם הכולל פתיחה/סגירה והתנעה ללא מפתח
חלונות חשמליים עם אפשרות פתיחה וסגירה מהירה לנהג ולנוסע ופתיחה
מהירה ליושבים מאחור

מערכת בידור בשורה השנייה הכוללת מסך בגודל " 9בתקרת הרכב
עם שלט ואוזניות אלחוטיות

+

+

קונסולה בין המושבים הקדמיים הכוללת תאי אחסון ,מחזיקי כוסות ,בתוך
הקונסולה בחלק הקדמי יש שני שקעי  USBושקע כוח ,בחלק האמצעי של
הקונסולה מתחת למשענת יד יש שני שקעי  ,USBשקע כוח ו ,AUX-בחלק
האחורי של הקונסולה יש שקע חשמל  , 230Vשקע כוח ובנוסף כפתורי
שליטה על בקרת האקלים וחימום מושבים בשורה שנייה ,בנוסף יש שני
שקעי  USBושקע HDMI

1,648

מערכת ניווט יצרן מקורי באנגלית

+

מערכת בידור בשורה השלישית הכוללת מסך בגודל ״9
בתקרת הרכב

+

מצלמת חניה היקפית  , 360עם מבט מעוף ציפור
התראות בטיחות ניתנות לבחירה ע"י רטט במושב צד ימין/שמאל או
שניהם או ע"י צליל התראה
חגורות בטיחות קדמיות נמתחות באופן אוטומטי בזמן עצירה לא
שגרתית

PLATINUM

רמת גימור

+

מערכת בידור בשורה השנייה הכוללת שני מסכים על גבי משענות
הראש

+

+

מידות פנימיות:
968

+
+
+
+
+
+
+

אבזור פנימי

מידות ומשקולות
בסיס גלגלים (מ"מ)

מערכת ( CUE (Cadillac User Experienceהכוללת :מסך HD
בגודל " 8בעל תצוגה צבעונית ,חיבור  Bluetoothלשמע ולטלפון בזיהוי
קולי באנגלית ,מאחורי המסך שנפתח חשמלית יש שקע USB

+

PLATINUM
ESV LWB

PREMIUM
LUXURY

PLATINUM
ESV LWB

המשך מושבים

 7כריות אוויר :קדמיות ,צידיות ; כריות וילון לכל שורות המושבים;
כרית אוויר אמצעית (מימין למושב הנהג)
מערכת בקרת יציבות
מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית
בלימת חירום אוטונומית במהירות עירונית ובינעירונית
מערכת התראה על סטייה מנתיב
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת בקרת שיוט אלקטרונית אדפטיבית
שליטה אוטומטית על אורות גבוהים
התרעה על תנועה חוצה מאחור בעת נסיעה לאחור כולל עצירת
הרכב למניעת התנגשות
התראה במראות צד על זיהוי "שטח מת" בצידי ברכב

סוג בלמים קדמי ואחורי

+
+

PLATINUM

רמת גימור

בטיחות וביטחון

בלם יד חשמלי
נעילת דלתות אחוריות למניעת פתיחה על ידי ילדים
באופן חשמלי בשליטה של הנהג
התראה על הימצאות ילד/ה במושב האחורי (REAR SEAT
)REMINDER
 - Teen Driverדיווח מאפייני נהיגה
מערכת עזר לזינוק בעלייה

צמיגים וחישוקים

PLATINUM
ESV LWB

PREMIUM
LUXURY

מידע ובידור

סייעני חנייה קדמיים ואחוריים עם אפשרות לחנייה אוטומטית
בניצב ובמקביל תוך שימוש בבלם ובידית ההילוכים בלבד בזמן
החניה

+
+
-

רמת גימור

PREMIUM
LUXURY

מצלמת מראה  HDכולל שוטף מצלמה -בלחיצת
כפתור המראה הופכת לצג המקרין את הסביבה האחורית באיכות גבוהה
ומגדילה ב 300%את הנראות מאחורי הרכב

מערכת היגוי
סוג
גלגל הגה טלסקופי חשמלי(כיוונון לעומק ולגובה)
קוטר סיבוב (מטר)

מפרט טכני ואבזור

3

1

2

4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
15
17.1
בין-עירוני
*נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן** .715/2007 & 692/2008 :הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט .2009

3

רמת בטיחות נמוכה

0

2

1

זיהום מזערי

117

