 - gacמעצמה חשמלית
פורצת דרך
 ,(guangzhou automobile corporation) gacנחשבת לאחת מיצרניות
הרכב הוותיקות בסין ולאחת מחמשת יצרניות הרכב הגדולות בסין,
המופיעה גם ברשימת חברות פורצ'ן  .500קבוצת  gacהוקמה בשנת
 1955ומאז רכשה מספר גדול של יצרניות רכב סיניות .בין היתרgac ,
פועלת בשיתוף פעולה עם יצרניות גלובאליות אחרות ומייצרת מכוניות
לשוק הרכב הסיני עבור  Toyota ,Honda ,Mitsubishiועוד .החטיבה
המובילה ביותר של  ,gacהנה חטיבת האנרגיה החדשה המוקדשת
לייצור מכוניות חשמליות מתקדמות ואלו משווקות בישראל.

תהליכי הייצור של  gacהן מהמתקדמים והמובילים
בעולם gac .זכתה במקום הראשון בתואר ''TOP BRaND
על ידי ארגון  ,J.D. POWERבשבע השנים האחרונות.
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טווח נסיעה:
 309ק"מ

מומנט:
 29.5קג"מ

קיבולת סוללה:
 54.75קוט"ש

תאוצה  0-100קמ"ש:
 8.6שניות

הספק:
 177כ"ס

צריכת חשמל:
 188.13וואט שעה/ק"מ
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טכנולוגיה חשמלית
נסיעה ברכב חשמלי מאפשרת ליהנות מרכב חזק עם
ביצועים יוצאי דופן ועם זאת שקט להפליא ואינו מזהם
את הסביבה.
ה gE3-מאובזרת בסוללת ליתיום חדישה העומדת
בתקן .IP67
 8שנות האחריות )או  150אלף ק"מ( על הסוללה

מסך מגע " 8בעברית
הכולל :רדיו אינטרנטי,
 ,wazeפנגו ,סלופארק

מושבי עור ,מושב
נהג חשמלי ,מושבים
קדמיים מחוממים

Full Led Technology
הכוללת פונקציית
Follow me home

מאפשרות נסיעה ללא דאגות.
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מצלמת  360מעלות

 - Keylessכניסה
והנעה ללא מפתח

משטח טעינה אלחוטי
לטלפון הנייד

פתחי מיזוג מאחור
כולל שקע USB

חלון שמש עם וילון
אטימה מלאה

חישוקי סגסוגת קלה
בקוטר "18
|7

מערכות הבטיחות
 gE3מאופיינת בשלדה מחוזקת ובטיחות
מתקדמת הבאה לידי ביטוי בציון  5כוכבים
במבחני הריסוק .c-NcaP

מצלמת 360

חיישני חניה

 6כריות אוויר

בטיחות
 6כריות אוויר

V

בקרת יציבות אלקטרונית )(ESP

V

מניעת נעילת גלגלים )(aBS

V

חלוקת בלימה אלקטרונית )(EBD

V

בקרת משיכה אלקטרונית )(TSc

V

בלימת עזר הידראולית )(HBa

V

מניעת הדרדרות בעלייה )(HHc

V

סיוע ירידה במדרון )(HDc

V

בלם חנייה חשמלי

V

חיישני חנייה אחוריים

V

בקרת שיוט

V

מיגון סוללה

V

חיבורי ISOFix

V

חיישן תאונה לפתיחת דלתות אוטומטית

V
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זיהוי תמרורי מהירות
והתרעה על חריגה
מהמהירות המותרת

התרעה על סכנת
התנגשות בהולכי רגל
או רוכבי אופניים

התרעה על
סטייה מנתיב

התרעה על אי
שמירת מרחק

התרעה מפני
התנגשות
ברכב שמלפנים

* חלק מהמערכות מבוססות MOBILEyE
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נתונים טכניים

מידות ומשקלים
אורך )מ"מ(

4,337

מנוע

סינכרוני מגנטי קבוע

רוחב )מ"מ(

1,825

סוללה

ליתיום יון

גובה )מ"מ(

1,640

מרווח סרנים )מ"מ(

2,560

נפח תא מטען  -מושבים מורמים )ליטר(

370

נפח תא מטען  -מושבים מקופלים )ליטר(

1,400

משקל עצמי )ק"ג(

1,648

גובה )מ"מ(1,640 :

אור
ך )מ"מ(

4,337 :

מ
רווח סר
נ
י
ם
)
מ
"מ(0 :

בלמים

מתלים

קדמי

דיסק מאוורר

אחורי

דיסק

קדמי

McPherson Independent Suspension

אחורי

Twist-beam Suspension

הספק )כ"ס(

177

מומנט )קג"מ(

29.5

תאוצה  0-100קמ"ש )שניות(

8.6

צריכת חשמל )וואט  /ק"מ(

188.13

טווח נסיעה משולב ) WLTP -ק"מ(

309

קיבולת סוללה )קוט"ש(

54.75

הספק טעינה ) acקילוואט(

7

חב )מ"מ(1,825 :

רו

2,56
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אבזור פנימי

אבזור חיצוני
חישוקי סגסוגת "18

V

הגה עור

V

תאורת  FULL LEDעם פונקציית Follow Me Home

V

מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

V

הדלקת תאורה אוטומטית

V

סוככי שמש עם תאורה

V

תאורת יום LED

V

מושבי עור

V

מראות צד מתקפלות אוטומטית בשילוב פנסי איתות

V

מושב נהג מתכוונן חשמלית

V

גג שמש חשמלי

V

מושבים קדמיים מחוממים

V

אנטנת כריש

V

מושב אחורי מתקפל 60:40

V

חיישני גשם

V

שקעי  USBמלפנים ומאחור

V

שקע  12Vמלפנים ובתא המטען

V

מטהר יונים שליליים

V

גלגל ספייר

V
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טכנולוגיה ושימושיות
מסך מולטימדיה " 8כולל  WaZEמובנה ואפליקציות נוספות

V

מסך צבעוני " 3.5בלוח השעונים

V

 6רמקולים

V

חיבור Bluetooth

V

מטען אלחוטי

V

מצב נהיגה EcO

V

מצלמת  360מעלות

V

כניסה והנעה ללא מפתח

V

בקרת אקלים עם פתחי מיזוג מאחור

V
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רמת האבזור הבטיחותי:

שחור

ברונזה

צהוב

אדום

לבן

דגם

צריכת חשמל
)וואט שעה/ק"מ(

טווח נסיעה
חשמלית )ק"מ(

GE3

189

 309ק"מ*

התמונות בקטלוג להמחשה בלבד .טל"ח.

8

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם :GE3
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב*
מניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

ניטור מרחק מלפנים*
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל*
זיהוי רכב דו גלגלי*

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות
זיהוי תמרורי תנועה*
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

מקרא:
מערכות מותקנות בדגם הרכב
מערכת אופציונלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

* מערכות אלו בהתקנה מקומית ואינן מזכות בניקוד בטיחותי.

רמת זיהום אוויר**:
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רמת בטיחות
גבוהה

7

6

5

4

3

2

1

0

רמת בטיחות
נמוכה

זיהום
מירבי

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

זיהום
מזערי

* ע"פ נתוני יצרן .לפי נתוני תקן  WLTPמובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע ,בין היתר ממהירות הנסיעה ,אופי הנהיגה,
מצב הצמיגים ,טופוגרפיה ,שימוש באביזרים ,תנאי הסביבה ,קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.
** המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט .2009

חבילת
POWER PacK
ייחודית ב gac-

* PowEr FlEx
חצי שנה עד שנה מיום רכישת הרכב,
ניתן יהיה להחזיר את הרכב ולקבל החזר.

PowEr TradE
לאחר  3שנים ניתן יהיה לקבל מחיר מחירון
בעבור הרכב ,בשדרוג לדגם חדש.

PowEr sErVicE
טיפולים ללא עלות למשך  3שנים,
או עד  45,000ק"מ ,לפי המוקדם.

*

בניכוי דמי שימוש חודשיים בסך  2,700ש"ח ובניכוי עלות עמדת הטעינה
בגובה ) ₪ 4,500במידה ולא ירכוש רכב חשמלי/פלאג אין חדש(.
כלל ההטבות בכפוף לתקנון .POWER PacK
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orion mobiliTy lTd
יגאל אלון  ,65תל אביב ,ישראל6744316 ,
טלפון ,074-7468600 .פקס074-7468601 .
Gac.co.il
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