


GAC - מעצמה חשמלית 
פורצת דרך

)Guangzhou Automobile Corporation) GAC

נחשבת לאחת מיצרניות הרכב הוותיקות ולאחת מחמשת יצרניות
הרכב הגדולות והמובילות בסין, המופיעה גם ברשימת החברות

הגדולות בעולם - פורצ'ן 500. קבוצת GAC הוקמה בשנת 1955 
ומאז הספיקה לרכוש מספר גדול של יצרניות רכב סיניות ופועלת 

בשיתוף פעולה עם יצרניות גלובאליות מובילות אחרות.
MITSUBISHI מייצרת גם רכבים לשוק הרכב הסיני עבור GAC קבוצת

TOYOTA ,HONDA ועוד. החטיבה המובילה ביותר של GAC הינה חטיבת 
האנרגיה החדשה -GAC NEW ENERGY המתמחה בייצור רכבים 

,AION-ודגמי ה GE3 - החשמלי SUV-חשמליים מתקדמים,  ביניהם רכב ה 
המשווקים גם בישראל. תהליכי הייצור של GAC הם מהמתקדמים 

 "TOP BRAND" זכתה במקום הראשון בתואר GAC .והמובילים בעולם
על ידי ארגון J.D. POWER בפעם השמינית ברציפות!
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GAC ISRAEL
אוריון מוביליטי, יבואנית GAC בישראל מבית קבוצת יוניון, אחת מקבוצות הרכב הגדולות

והמשמעותיות בישראל, הינה חברה המתמחה בשיווק רכבים חשמליים. 
אוריון מוביליטי הוקמה ב- 2019 ע"י קבוצת יוניון, יבואנית טויוטה ולקסוס, ופועלת כיבואנית

הרשמית של GAC בישראל. החברה מתמחה בשיווק, מכירה ושירות עבור רכבי GAC החשמליים ומספקת 
שירות 360 ללקוחותיה בתחומי המכירה והשירות. אוריון מוביליטי מתחייבת לספק את המוצר החשמלי 

המתקדם והירוק ביותר לצד חוויית שירות יוצאת דופן, השמה את הלקוח במרכז.
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GAC MOTOR אמנת
אלו העקרונות המנחים אותנו.

בהתאם לרוחה של GAC MOTOR אנו מאמינים בכבוד הדדי ונותנים אמון בזולת.
המפתח להצלחתנו בשוק הרכב התחרותי הוא הקשר ההדוק לתרבות של כל
יוצרו מחומרי הגלם האיכותיים, העמידים  מדינה בה אנו פועלים. הרכבים שלנו 
והאמינים ביותר שיש בתעשיית הרכב - החדשנות והייחודיות שלנו הם היוצרים 
מוצר עם איכויות יוצאות דופן. משוב חיובי ותגמול על הצלחה הם הלב של פעילותנו.
חיובית. לקוח  חוויית  ובזכות  חדשניים  רכבים  באמצעות  נגיע  למטרתנו 
מאמצינו ירוכזו במטרה להגיע לנפח מכירות גדול ולנאמנות של לקוחות מרוצים.
וקרוב. אישי  חבר  היה  כאילו  מתחשב  באופן  אדם  לכל  נתייחס  אנו 
אנו נשאף להיות חבריו לחיים. אנו משגשגים במעגל המצומצם של הענקים!

MR. YU JUN

于俊先生
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טווח נסיעה: 
309 ק"מ

הספק:
177 כ"ס

קיבולת סוללה:
54.75 קוט"ש

תאוצה 100-0 קמ"ש: 
8.6 שניות

צריכת חשמל:
188.13 וואט שעה/ק"מ

מומנט:
29.5 קג"מ
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מותג הרכב האיכותי ביותר 
8 שנים ברציפות
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פרסים 
עולמיים

את המצוינות של GAC מכירים כבר בכל העולם.
GAC נבחר שנה אחרי שנה (8 שנים ברציפות!( למותג הרכב האיכותי ביותר 

בסקר איכות בין כל יצרני הרכב הסיניים, וממשיך לגרוף פרסים נוספים 
בתחרויות שונות ויוקרתיות ברחבי העולם.

FORTUNE
GLOBAL

GAC מדורג במקום 
ה-189 מתוך 500 

החברות המובילות 
ביותר

BLOOMBERG
BUSSINESS

WEEK
GAC מותג הרכב הסיני 

הצומח ביותר

J.D
POWER

GAC מקום ראשון בסקר 

איכות בין כל יצרני הרכב 
הסיניים 8 שנים 

ברציפות

     C-NCAP

GAC קיבל חמישה כוכבי 

בטיחות ע״י התקן הסיני 
לבטיחות רכב 
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טכנולוגיה חשמלית
נסיעה ברכב חשמלי תאפשר לכם ליהנות מרכב חזק עם ביצועים יוצאי דופן 

ועם זאת - שקט להפליא, מבלי לזהם את הסביבה. ה-GE3 מאובזר בסוללת ליתיום 
חדישה העומדת בתקן IP67 עם 8 שנות אחריות (או 150 אלף ק"מ( שתאפשר לכם 

נסיעה מהנה וללא דאגות.
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Keyless - כניסה והנעה 
ללא מפתח

מושבי עור, מושב נהג 
חשמלי, מושבים קדמיים 

מחוממים

מסך מגע "8 בעברית 
הכולל: רדיו אינטרנטי, 
waze, פנגו, סלופארק

פתחי מיזוג מאחור כולל 
USB שקע

משטח טעינה אלחוטי 
לטלפון הנייד

Full Led Technology
הכוללת פונקציית 
Follow Me Home

חישוקי סגסוגת קלה 
בקוטר "18

מצלמת 360 מעלות

חלון שמש עם וילון 
אטימה מלאה
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MOBILEYE חלק מהמערכות מבוססות *

6 כריות אווירחיישני חניהמצלמת 360

התרעה על 
סטייה מנתיב

התרעה על אי 
שמירת מרחק

זיהוי תמרורי מהירות 
והתרעה על חריגה 
מהמהירות המותרת

התרעה מפני 
התנגשות

ברכב שמלפנים

התרעה על סכנת 
התנגשות בהולכי רגל 

או רוכבי אופניים

בטיחות

+6 כריות אוויר

)ESP) בקרת יציבות אלקטרונית+

)ABS) מניעת נעילת גלגלים+

)EBD) חלוקת בלימה אלקטרונית+

)TSC) בקרת משיכה אלקטרונית+

)HBA) בלימת עזר הידראולית+

)HHC) מניעת הדרדרות בעלייה+

)HDC) סיוע ירידה במדרון+

+בלם חניה חשמלי

+חיישני חניה אחוריים

+בקרת שיוט

+מיגון סוללה

ISOFix חיבורי+

+חיישן תאונה לפתיחת דלתות אוטומטית

מערכות הבטיחות
GE3 מאופיין בשלדה מחוזקת ובטיחות מתקדמת 

 .C-NCAP הבאה לידי ביטוי בציון 5 כוכבים במבחני הריסוק
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מידות ומשקלים

4,337אורך (מ"מ(

1,825רוחב (מ"מ(

1,640גובה (מ"מ(

2,560מרווח סרנים (מ"מ(

370נפח תא מטען - מושבים מורמים (ליטר(

1,400נפח תא מטען - מושבים מקופלים (ליטר(

1,648משקל עצמי (ק"ג(

נתונים טכניים

סינכרוני מגנטי קבועמנוע

ליתיום יוןסוללה

בלמים
דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

מתלים
McPherson Independent Suspensionקדמי

Twist-beam Suspensionאחורי

177הספק (כ"ס(

29.5מומנט (קג"מ(

8.6תאוצה 100-0 קמ"ש (שניות(

156מהירות מקסימלית (קמ"ש(

188.13צריכת חשמל (וואט / ק"מ(

309טווח נסיעה משולב - WLTP (ק"מ(

54.75קיבולת סוללה (קוט"ש(

7הספק טעינה AC (קילוואט(

הספק טעינה DC (קילוואט(

40

  GAC ישראל מציעה פריסה של 
GE3 עמדות טעינה מהירות ייעודיות ל
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אבזור חיצוני

+חישוקי סגסוגת "18

Follow Me Home עם פונקציית FULL LED תאורת+

+הדלקת תאורה אוטומטית

LED תאורת יום+

+מראות צד מתקפלות אוטומטית בשילוב פנסי איתות

+גג שמש חשמלי

+אנטנת כריש

+חיישני גשם

אבזור פנימי

+הגה עור

+מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

+סוככי שמש עם תאורה

+מושבי עור

+מושב נהג מתכוונן חשמלית

+מושבים קדמיים מחוממים

+מושב אחורי מתקפל 60:40

+שקעי USB מלפנים ומאחור

+שקע 12V מלפנים ובתא המטען

+מטהר יונים שליליים

+גלגל ספייר
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טכנולוגיה ושימושיות

+מסך מולטימדיה "8 כולל WAZE מובנה ואפליקציות נוספות

+מסך צבעוני "3.5 בלוח השעונים

+6 רמקולים

Bluetooth חיבור+

+מטען אלחוטי

ECO מצב נהיגה+

+מצלמת 360 מעלות

+כניסה והנעה ללא מפתח

+בקרת אקלים עם פתחי מיזוג מאחור
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צהוב אדוםשחור ברונזהלבן

התמונות בקטלוג להמחשה בלבד. טל"ח.

דגם

GE3

טווח נסיעה 
חשמלית (ק"מ(

309 ק"מ*

צריכת חשמל
(וואט שעה/ק"מ(

189

.WLTP נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

רמת בטיחות רמת האבזור הבטיחותי:
גבוהה

רמת בטיחות 
נמוכה 31 2 4 5 6 7 8

זיהוםרמת זיהום אוויר**:
מירבי

זיהום 
מזערי 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

* מערכות אלו בהתקנה מקומית ואינן מזכות בניקוד בטיחותי.

:GE3 פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם
 6 כריות אוויר

 בקרת סטייה מנתיב*
 מניעת סטייה מנתיב

 בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

 ניטור מרחק מלפנים*
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל*
 זיהוי רכב דו גלגלי*
 בלימה אוטומטית

   בנסיעה לאחור

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

 זיהוי תמרורי תנועה*
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 התרעה במצב של עייפות או
   הסחת דעת

מקרא:
 מערכות מותקנות בדגם הרכב
 מערכת אופציונלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

0
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ORION MOBILITY LTD
תל אביב יגאל אלון 65, 6744316  |  חיפה בעלי מלאכה 9, 3215102

GAC.CO.IL | 074-7468601 :טלפון: 074-7468600 | פקס


