
ADAM UNLIMITED
Unlimitedתצורה / מרכב 

מנוע וביצועים

1,398נפח )סמ"ק(

4מספר צילינדרים

6,000 / 87הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

13.26 / 4,000מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

אוטומטית 5 הילוכים MTA תיבת הילוכים

178מהירות מירבית )קמ"ש(

12.5תאוצה מ 0 - 100 קמ"ש )שניות(

קדמיתהנעה / חלוקת הנעה

מידות

3,698אורך )מ"מ(

1,720רוחב )מ"מ( 

1,481גובה )מ"מ(

2,311רוחק סרנים )מ"מ(

1,480משקל כולל )ק"ג(

1,163משקל עצמי )ק"ג(

170נפח תא מטען )ליטרים(

663נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

35נפח מיכל דלק )ליטרים( עפ"י נתוני יצרן

תצרוכת דלק

3.8תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה בינעירונית

6.1תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה עירונית

4.7תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה משולבת

מערכת שמעאביזרי תפעול

מערכת שמע/מולטימדיה מקורית - "IntelliLink® 7שני חלונות חשמל קדמיים בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

דיבורית Bluetooth מקורית הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק, טלסקופי קורס

ממשק Android Auto / Apple Car Play*בקרי שליטה מההגה על מערכת השמע והדיבורית

הזרמת מדיה ישירות מהמכשיר הנייד באופן אלחוטי - Stream Bluetoothבקרת שיוט ומגביל מהירות

12V רמקולים: 2 קדמיים + 2 טוויטרים + 2 אחורייםשקע

תאורת אווירה פנימית עם אפשרות שינוי צבע

מפשירי אדים בשמשה האחורית

תאורה בסוככי השמש

מחזיקי כוסות בין המושבים הקדמיים

התראה קולית לאורות דולקים

*9190 opel.co.il

*בכפוף לזמינות האפלקציה בחנות גוגל ישראל ובהתאם ליכולתיו של המכשיר הסלולארי.



מושבים וריפודיםמערכת בטיחות

גימור בד איכותיארבע חגורות בטיחות מוצלבות

צבע ריפוד מושבים JET BLACKחגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים

מושב נהג - כוונון ידני )3 כיוונים(תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

EURO NCAP גב מושב אחורי מתקפל 50/50ציון של 4 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

 ESC -  Electronic Stability Control מושב נוסע - כוונון ידני )2 כיוונים(מערכת בקרת יציבות

Anti-lock Braking System - מונעת נעילת גלגלים ABS דיפוני בד בדלתותמערכת

Electronic Brakeforce - ידית הילוכים בעלת גימור כרוםמערכת לחלוקת עומס בלימה

Brake Assist System - מגוון צבעי דקור בקונסולה הפנימיתמערכת סייען בלימה

 Traction Control System - חישוקים וצמיגיםמערכת בקרת אחיזה

Hill - Start Assist Control - חישוקי סגסוגת "16מערכת סייען לזינוק במדרון

 Adaptive Brake Light - 195איתות בלימת חירום/SSR-16 :צמיג במידה

תאורה, ראות ונוחות2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

פנסי הלוגן קדמיים2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

תאורת יום חיצונית קבועה 2DRL כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

תאורת חוץ "ליווי עד הבית"מתג ניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

כוונון גובה פנסי חזיתנקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

אבזור חיצונינעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות

מגוון צבעי גוף חיצונייםמערכת מידע לנהג
מגוון צבעי גגמחשב דרך מורחב

מערכת TPMS המציגה בזמן אמת נתוני לחצי אוויר בצמיגים

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*

משולבבינעירוניעירונידגם
ADAM Unlimited6.13.84.7

נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.
תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה 

להיות שונה מן האמור בפרסום זה.

רמת אבזור בטיחותיתיאור דגםקוד דגם

AD33LAUNA'1.4 ליטר אוט ADAM Unlimited5
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
0גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

מקרא:    מערכת מותקנת בדגם הרכב
   מערכת אופציונאלית להתקנה

   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

  שליטה באורות גבוהים
  בלימה אוטומטית בעת חירום

  זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב )בהתקנת מובילאיי(

לקוח יקר, המפרט הטכני שבהזמנה הוא המחייב! שימת לבך כי ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום זה לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים 
הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק 
מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל / להוסיף / לשנות / לשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

*9190 opel.co.il


