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 HONGQIמותג היוקרה המוביל של סין מבית FAW GROUP
נחת סוף סוף בישראל .המותג נוסד ב 1958-ומאז ועד ימינו
המותג מייצר את רכבי השרד המפוארים לצמרת החברה
והשלטון הסיניים.
 HONGQIיוצרת רכבים ההופכים להיות חוויה המשאירה את
חותמה על הנהג ,הנוסעים והסביבה.
אנו גאים להציג בפניך היום את החוויה של .HONGQI

עולם מרגש של יוקרה
השפה העיצובית הייחודית ומלאת החזון של HONGQI
מעניקה עוצמה מלכותית וחווית נסיעה מפנקת
שכמותה עוד לא חווית.

 HONGQIמציעה תא נוסעים מרווח ושקט במיוחד,
גימור פנימי יוקרתי והנעה עוצמתית לכל הגלגלים  -כל אלו יחד
יוצרים תחושת לאונג' יוקרתי שיקח אותך לכל יעד שתבחר.

מרחבים מפנקים שלא הכרת
ל HONGQI-מימדים נדיבים במיוחד ואפשרויות אחסון רבות
אשר יוצרים תא נוסעים מרווח ונוח במיוחד גם ל 6-ו 7-נוסעים.
החוויה ההרמונית בתא הנוסעים נוצרת בזכות שילובים
יחודיים של פרטי עיצוב כמו עץ אגוז ועור נאפה ,ונוחות
מיוחדת המתאימה את עצמה אליך עם מושבים המאפשרים
עיסוי ,חימום ,אוורור וכיוונוון חשמלי עם זכרונות למושב הנהג
הכוללים מיקום גלגל ההגה המתכוונן חשמלית גם הוא.

*תלוי רמת גימור

גג השמש הפנורמי עם וילון ההצללה ,מאפשרים לך להאיר
את תא הנוסעים באור טבעי בשעות היום .בלילה  -תאורת
האווירה בעלת צבעים ועוצמה לבחירה ,מאפשרת התאמה
מושלמת לטעמך.
שמשות אקוסטיות בשילוב "סגירה רכה" לדלתות מייצרות
עבורך בועה של שקט ושלווה.

*תלוי רמת גימור

טכנולוגיה שמשנה את החוקים
תא הנוסעים עשיר בטכנולוגיה חדשנית מתקדמת.
שלושה מסכים המעניקים לנהג שליטה בכל פונקציות הרכב.
מערכות בטיחות מתקדמות בעלות יכולות אוטונומיות ,פנסי
 LEDבטכנולוגיית  MATRIXועד  8כריות אוויר מקנים שקט
נפשי בכל תנאי הדרך.

*תלוי רמת גימור

להתרגש מעוצמה חשמלית מתפרצת
צמד מנועים חשמלים (אחד לכל סרן) מייצרים יחדיו הנעה
כפולה עוצמתית עם מומנט של עד  76.5קג"מ ,הספק של
עד  551כ"ס ותאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש ב 4.9-שניות.
כל אלו מוזנים מסוללת מתח גבוה בעלת קיבולת גדולה של
עד  99קוט"ש ,בנוסף יכולת טעינת  DCמהירה המאפשרת
טעינה מ 20% -ל 80% -בכחצי שעה.
תוכניות נהיגה לבחירת הנהג מאפשרות להתאים את אופן
פעולת הרכב לדרך ורצון הנהג ,מנהיגה חסכונית באנרגיה
המאפשרת נסיעה של עד  441ק"מ ועד הגבהת הרכב על
מתלי האוויר ,המאפשרת מעבר מכשולים בדרכים לא סלולות.

*נתוני יצרן על פי בדיקות מעבדה *תלוי רמת גימור

הרבה מעבר לעיצוב
בעולם שבו כולם נראים אותו הדבר HONGQI ,מתגאה בעיצוב
מאופיין וייחודי .הנוכחות הבלתי נשכחת של ה HONGQI-נוצרת
הודות לעיצוב אלגנטי ומפואר ,הכולל שילוב הרמוני בין שני גוונים
בצבע החיצוני של הרכב (אופציונאלי).
עיצוב מרהיב זה מודגש על ידי גימורי כרום סביב החלונות
וידיות דלת סמויות ,נשלפות במגע .מהגריל העוצמתי בצורת U
הבנוי מ 12-סריגים ,דרך קשתות הגלגלים בצבע שחור מבריק,
החלונות הכהים מאחור ותאורת הלד המרכזית בגווני אדום  -כל
אלה יחד הופכים לחוויה יוצאת דופן ביצירה הרמונית מרגשת,
שקשה להסיר ממנה את המבט.

מפרט טכני

אורך (מ"מ)

PREMIUM
7S

LUXURY
7S
5,209

רוחב (מ"מ)

2,010

גובה (מ"מ)

1,713

1,731

בסיס גלגלים (מ"מ)
נפח תא מטען (ליטר):
תאוצה  0-100קמ"ש
(שניות)
מס' מושבים (תצורה)

EXCLUSIVE
6S

3,110
 255( 796כשכל המושבים בשימוש)
6.5

4.9

5.9

)2+2+2( 6

)2+3+2( 7

משקל עצמי (ק"ג)

2,505

2,660

2,630

משקל כולל (ק"ג)

3,130

3,205

3,180

הספק (כ"ס)

435

551

מומנט (קג"מ)

61.2

76.5

מידת צמיגים
קיבולת סוללה (קוט"ש)
טווח נסיעה WLTP
(ק”מ)
הספק טעינה מקסימלי
משך טעינה
AC 20%-80%
משך טעינה
DC 20%-80%

265/45R21
84kWh

99kWh

380

441
AC - 11, DC - 108

כ 4-שעות

כ 5-שעות

כ 25-דקות

כחצי שעה

משך הטעינה עלול להשתנות לפי הספקי הטעינה האפשריים בנקודת הטעינה
הספציפית ובמועד הטעינה הספציפי

האבזור הכלול ברמת גימור PREMIUM

הנעה ומתלים
הנעה כפולה חשמלית חכמה
מצבי נהיגה לבחירה ( 5מצבים קבועים ואחד ניתן להתאמה אישית)
בטיחות ועזרי נהיגה
 6כריות אוויר
התרעה במצב עייפות נהג
צליל מלאכותי לאזהרת הולכי רגל
בקרת מהירות חכמה
מערכת התרעה מפני התנגשות מלפנים ,הכוללת בלימה אוטומטית,
בעת זיהוי כלי רכב ,רוכבי דו-גלגלי והולכי רגל
מע' זיהוי רכבים ב"שטח מת"
מע' להתרעה על תנועה חוצה בנסיעה לאחור
מערכת התרעה לצמצום עוצמת פגיעה מאחור
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת עזר לחניה
חיישני חניה הקפיים
מצלמות חניה הקפיות עם יכולת בחירת זוויות ותצוגת 3D
התרעת פתיחת דלת  -מתריעה מפני פתיחת
דלת קדמית בכביש לא פנוי
תאורת פניה
בלם יד חשמלי עם פונקציית Autohold
ערכת ניפוח

אבזור פנימי ונוחות
שמשות מסננות קרינה
שמשות אקוסטיות
בקרת אקלים בעלת  4איזורים
דלת תא מטען חשמלית
כניסה והנעה ללא מפתח
ריפוד אלקנטרה
גלגל הגה מתכוונן חשמלית עם זכרונות וחימום
מושבים קדמיים כוללים (נהג ונוסע):
 כוונון חשמלי תמיכת גב תחתון מתכוונת כוונון אורך בסיס המושב חימום במושבים זכרונות למושב הנהג (כולל הגה) כניסה קלה למושב הנהג בלבד (מושב והגה מוזחים אוטומטית) כוונון לגובה חגורות הבטיחותמושבי שורה שנייה כוללים:
 כוונון למרחק וזוית משענת קיפול 60 / 40 חימום במושבים מסך שליטה בבקרת האקלים  4פתחי אוורור עיגוני ISOFIXמושבי שורה שלישית כוללים:
 קיפול חשמלי ריפוד דמוי עורשקע  220Vבשורת מושבים שנייה
שקעי  USBבכל שורות המושבים
נעילת ילדים אלקטרונית מפוצלת ימין  /שמאל
תאורת קריאה בכל שורות המושבים
חבילת אחסון בתא המטען הכוללת ווים ,גומיות ותא תת רצפתי
תא כפפות עם נעילה בקוד סודי
תאי אחסון סגורים בכל הדלתות

מולטימדיה ותפעול
פנל מסכים קדמי כולל:
 לוח מחוונים דיגיטלי מסך מגע לשליטה במערכת המולטימדיה ופונקציות הרכב מסך מגע לשליטה על בקרת האקלים בחירת צבעי תצוגה 8רמקולים
הפעלה קולית לפונקציות הרכב (באנגלית)
טעינה אלחוטית לטלפון (למכשירים נתמכים בלבד)
עיצוב חיצוני
חישוקי "21
ידיות דלתות חיצוניות נסתרות ונשלפות אוטומטית
מראות צד:
 מתקפלות חשמלית מחוממות מראת צד נוסע עם פונקציית הטיה אוטומטית בשילוב לR-מסילות גג כסופות
חלון גג פנורמי נפתח חשמלי
שמשות אחוריות כהות
תאורת  LEDמלאה
תאורת  LEDלחיווי לטעינה על קורה C

איבזור נוסף לרמת גימור LUXURY
בטיחות ועזרי נהיגה
פנסי חזית Matrix LED -
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
אבזור פנימי ונוחות
תאורת אווירה פנימית עם צבעים לבחירה
בקרת אקלים בעלת  4איזורים
מושבי שורה שלישית כוללים:
 מסך שליטה במערכת האוורור והחימום פתחי אוורורמולטימדיה
 12רמקולים
עיצוב חיצוני
תאורת קבלת פנים ייחודית
תאורת יום ייחודית

איבזור נוסף לרמת גימור EXCLUSIVE
הנעה ומתלים
מתלי אוויר אדפטיביים
מצב נהיגה ספורטיבי EXTREME
בטיחות ועזרי נהיגה
כריות אוויר בצידי שורת מושבים שנייה ( 8סה"כ)
אבזור פנימי ונוחות
ריפוד עור נאפה
מושבים קדמיים כוללים (נהג ונוסע):
 מסאז' אוורור במושביםמושבי שורה שנייה כוללים:
 מושבי "קפטן" נפרדים כוונון חשמלי חימום במושבים -אוורור במושבים

התמונות המפרטים והנתונים הנ”ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד
ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות הגימור .המפרט המופיע אינו בהכרח
המפרט הסטנדרטי ועשוי לכלול פרטים /תוספות אופציונליים בתשלום.
היצרן והחברה שומרים לעצמם לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים
השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת .המפרט המחייב הוא זה שייכלל
בהסכם הזמנת רכב בלבד.
ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות .נתוני הצריכה הם על פי נתוני
מעבדה של היצרן  -הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפע מגורמים שונים,
בין היתר ,ממהירות הנסיעה ,אופי הנהיגה ,מצב הצמיגים ,שימוש באביזרים,
תנאי הסביבה ,קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ,גיל הסוללה,
ושימוש בהתקן טעינה תקין ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת
נתוני המעבדה .קיבולת הסוללה מצטמצמת לאורך זמן ובכלל זה כתוצאה
מאופן השימוש .קצב הטעינה בפועל תלוי גם בתשתיות של הנכס.
מערכות הבטיחות הינן מערכות עזר בלבד שנועדו לסייע לנהג אך לא
להחליפו ואל לו להסתמך עליהן .המערכות פועלות בתנאים ומגבלות ואינן
באות להחליף שליטת הנהג ברכב ,שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך,
אחריות ושיקול דעת ,נהיגה זהירה והקפדה על החוק.
התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.

HONGQI 2022
הצריכה וטווח הנסיעה בפועל מושפעים ,בין היתר ,ממהירות הנסיעה ,אופי הנהיגה ,מצב הצמיגים,
שימוש באביזרים ,תנאי הסביבה ,קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין
ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה.

נתוני צריכת חשמל*
דגם

צריכת חשמל
(וואט שעה/ק״מ)

טווח נסיעה
חשמלית (ק״מ)

דרגת זיהום

PREMIUM
LUXURY
EXCLUSIVE

216
220
220

380
441
441

1
1
1

דרגת זיהום אוויר1 :
דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מזערי

זיהום מרבי

* נתוני היצרן ,עפ״י בדיקת מעבדה .תקן .EU 1151/2017
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס״ט 2009

רמת האיבזור הבטיחותי7 :

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב לפי רמת גימור:
PREMIUM
 6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמת רוורס

חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת זיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות
מערכת התראה על השארת ילדים ברכב
בקרת מהירות חכמה ()ISA
מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים

LUXURY
 6כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמת רוורס

חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת זיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות
מערכת התראה על השארת ילדים ברכב
בקרת מהירות חכמה ()ISA
מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים

EXCLUSIVE
 8כריות אוויר
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת זיהוי הולכי רגל
מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מצלמת רוורס

מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם

חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת זיהוי תמרורי מהירות
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות
מערכת התראה על השארת ילדים ברכב
בקרת מהירות חכמה ()ISA
מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים
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