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Jaguar Smart Key System™

 Jaguar-ניתן לשחרר את נעילת הרכב באופן אוטומטי בעת משיכת ידית הדלת כאשר ה

Smart Key נמצא בכיסך או בתוך התיק. לחץ על כפתור ההתנעה כדי להתניע את המנוע. 

לאחר היציאה מהרכב, לחץ על הכפתור שעל ידית הדלת כדי לנעול את הרכב או השתמש 

.Jaguar Smart Key-ב

 

JaguarDrive Control™

פועלת בסנכרון עם מערכת ה-DSC (בקרת יציבות דינמית) ועם מערכות ניהול המנוע ותיבת 

ההילוכים כדי לשנות את מאפייני מיפוי המנוע, החלפת ההילוכים והתערבות הבלמים. מציעה 

מצבים שונים לבחירה בלחיצת כפתור ומתוכננת לשפר את תגובת הרכב בהתאם לתנאי 

הנהיגה וס  עה על קרח או בכבישים חלקים. הרכב מאיץ בצורה עדינה ומבוקרת יותר ומתקדם 

בצורה בטוחה יותר. בעת בחירה באפשרות זו, המערכת משלבת את תיבת ההילוכים להילוך 

שני בעת התחלת הנסיעה על כביש אופקי (לא בעלייה).

Dynamic Mode

מתוכננת לשפר את פעולת מערכות הרכב על מנת לספק לנהג חוויית נהיגה עם מעורבות 

גבוהה יותר. בעת בחירה במצב דינמי, מערכת ה-Trac DSC מופעלת באופן אוטומטי, 

מאפייני מומנט המנוע ונקודות החלפת ההילוכים משתנים כדי לשפר עוד יותר את התגובה. 

בעת בחירה באפשרות זו כאשר תיבת ההילוכים נמצאת במצב ידני מלא, העלאות ההילוכים 

נשלטות במלואן על ידי הנהג; לא תתבצע העלאת הילוך באופן אוטומטי כאשר מהירות המנוע 

עוברת את המהירות המרבית.

 

מערכת הגנה מפני התהפכות

שתי פרסות נפתחות אוטומטית במקרה של התהפכות (גג נפתח בלבד).

 

מערכת שמע של יגואר

כוללת רדיו TA , PTY , RDS , AM/FM ,EON ונגן תקליטורים עם מקום ל- 6 

תקליטורים, בקרת עוצמת שמע אוטומטית, מגבר 100 ואט, תמיכה ב-WMA, MP3 ו- 6 

רמקולים.

 

מערכת שמע יוקרתית 525 ואט של יגואר

low- ,(הספק כללי של 525 ואט) זהה למערכת השמע של יגואר עם 120 ואט לכל ערוץ

distortion Dolby® Pro Logic® II, 3 ערוצי סטריאו, מגבר עוצמתי ו- 8 רמקולים.
 

Bowers & Wilkins מערכת שמע 525 ואט מבית

מבוססת על מערכת השמע היוקרתית של יגואר עם 125 ואט לכל ערוץ (הספק כללי של 525 

ואט), low-distortion Dolby® Pro Logic® II , 3ערוצי סטריאו, מערכת רמקולים ייעודית 

מבית Bowers & Wilkins, רמקולי mid-range מקוולאר בעלי הספק גבוה, טוויטרים 

מאלומיניום בעלי עיצוב מיוחד ומגבר ייחודי.

 

MP3-וב (WMA)  Windows Media Audio-תמיכה ב

.MP3-ו WMA מאפשרת לנגן התקליטורים להשמיע תקליטורים המכילים קבצי

 

(3) ®Bluetooth קישוריות טלפון

ממשק Bluetooth® המאפשר את חיבור הטלפון לדיבורית כאשר הטלפון בתוך הרכב. 

קישוריות Bluetooth® המאפשרת סנכרון עם מגוון נרחב של טלפונים ניידים.

.jaguar.com לקבלת פרטים נוספים, שאל את נציג המכירות שלך או בקר באתר

 

(4)  Portable Audio Interface

מאפשר חיבור נגן MP3 , iPod או התקן אחסון USB למערכת השמע של הרכב והפעלתו 

באמצעות מסך המגע בגודל 7 אינץ‘.

מסך מגע צבעוני מלא 7 אינץ‘

צג עם בקרות שמע, בקרת אקלים, קישוריות טלפון Bluetooth® ושעון.

 

Jaguar Sequential Shift™

מאפשר מעבר נוח בין מצב Sport Automatic   Drive (גיר אוטומטי) לבין מצב 

Manual  (החלפת הילוכים ידנית באמצעות ידיות החלפת הילוכים (משוטים) 

שמאחורי גלגל ההגה).

Adaptive Dynamics

מתוכננת לספק איזון אופטימלי בין נוחות נסיעה במהירות נמוכה והתנהגות במהירות גבוהה. 

מנתחת את תנועות הגוף, גלגל ההגה וגלגלי הרכב עד 500 פעמים לשנייה ומתאימה באופן 

רציף את מצבי המתלה באמצעות בולמים אלקטרוניים.

 

 מגבילה את ההחלקה בין הגלגלים האחוריים, על מנת לשפר את האחיזה והיציבות בתנאי 

.DSC-וה ABS-נסיעה שונים; עובדת בהרמונה עם מערכות האחיזה, ה

 

Trac DSC (בקרת יציבות דינמית) עם מצב DSC

נכנסת לפעולה במצבי נהיגה קיצוניים על ידי הפעלת בלם בגלגל מסוים והפחתת מומנט 

המנוע.

 

תאורה קדמית אקטיבית עם פנסים קדמיים דינמיים

תאורת חיישנים המגיבה למהירות הרכב ולזווית גלגל ההגה. מאפשרת למערכת להפנות את 

אלומת האור של הפנסים הקדמיים (בפניות בזווית של עד 15 מעלות) אל תוך הפניות, וכך 

לספק תאורה טובה יותר בלילה.

 

בקרת אקלים אוטומטית

בקרת לחות, סינון אוויר, בקרת טמפרטורה כפולה לנהג ולנוסע הקדמי וסחרור אוויר אוטומטי 

בעל 5 דרגות.

 

Valet מצב

בעת הפעלת מצב זה, יוכל נותן שירות החניה האישי (Valet) לנעול את הרכב, אך לא יוכל 

לפתוח את תא המטען או את תא הכפפות. ניתן להפעיל ולכבות מצב זה באמצעות פעולת 

האבטחה שבמסך המגע.

 

מפרטי גלגלים

גלגלי סגסוגת Venus 8.5J x 18“ (קדמיים) 9.5J x 18“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת 8.5J x 19  Caravela“ (קדמיים) 9.5J x 19“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת Artura צבועים  8.5J x 19“ (קדמיים) 9.5J x 19“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת Artura צבועים, עמידים בפני נקר  8.5J x 19“ (קדמיים) 9.5J x 19“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת 8.5J x 19  Tamana“ (קדמיים) 9.5J x 19“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת 8.5J x 20  Kalimnos“ (קדמיים) 9.5J x 20“ (אחוריים)

גלגלי סגסוגת 8.5J x 20  Nevis“ (קדמיים) 9.5J x 20“ (אחוריים)

(1) קיימים נגני DVD שונים באזורים שונים. אנא פנה לנציג המכירות שלך לקבלת פרטים 

.DVD אודות המדינות שבהן מותקן נגן

(2) אין להשתמש במערכת הניווט באופן המפריע לנהג הנוהג ברכב בבטחה או באופן המשפיע 

על בטיחותם של נהגים אחרים.

 Bluetooth SIG הם בבעלותה של חברת ®Bluetooth (3) הסמל המסחרי והמילה

Inc והשימוש בהם הוא ברישיון.
iPod (4) הוא סימן מסחרי של Apple Inc, הרשום בארה“ב ובמדינות נוספות.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום
מירבי

זיהום
מזערי

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (לגילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009     

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

17.1
1 9.1

8 .1
8 . 6

1 5
1 5

XK V8  5
XK V8  5  SC

מדד זיהום אווירבינעירוניעירונידגם

נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה. תקן אירופאי 

02-6799977 תלפיות  א.ת.   ,38 קניג  פייר   - ירושלים  סניף   |  03-5689988  ,52 המסגר   - ראשי)  (סניף  אביב  תל  סניף  בע“מ:  ומשאיות  למכוניות  חברה  ”מאיר“ 

www.jaguar-israel.co.il | 04-6556966  ,1 7, 08-6274332 | סניף נצרת - רחוב פאולוס השישי מס  04-8514110 | סניף באר שבע - הסדנא  סניף חיפה - יפו 137, 

זה  * דף  ובנתונים לארצות השונות.  יש הבדלים במפרטים  זו  יגואר משווקות בכל העולם. מסיבה  * מכוניות  נטול עופרת בלבד.  ומותאמים לשימוש בדלק  * כל הדגמים מצויידים בממיר קטליטי 
* הציוד המופיע  ייחודי.  ואין לשייכם לדגם או שוק  והנתונים בפרוספקטים השונים הם כלליים  * התמונות, המפרטים  ניסוי בהח“ר.  ובתנאי  נתוני היצרן  מתאר את המפרט לשוק הישראלי עפ“י 
ניתן לקבל מנציג המכירות.  ופרוט  ייעוץ   * והמפרטים השונים ללא הודעה מוקדמת.  והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים  * היצרן  ציוד סטנדרטי.  אינו בהכרח  בהם 
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יחידות כוח ומערכות נהיגה דינמיות
Jaguar Sequential ShiftTM תיבת הילוכים אוטומטית אלקטרונית בעלת 6 הילוכים עם

Jaguar Drive SelectorTM

Jaguar Drive ControlTM עם מצב חורף ומצב דינמי

Adaptive Dynamics

(ASL) בקרת שיוט עם מגביל מהירות אוטומטי

(EBD) חלוקת כוח בלימה אלקטרונית

בלם חניה חשמלי (EPB) המשתחרר בהתחלת הנסיעה

Trac DSC (בקרת יציבות דינמית) עם מצב DSC

אבזור חיצוני
פנסי LED אחוריים עם 2 פנסי נסיעה לאחור ופנסי ערפל

מראות חיצוניות חשמליות מחוממות, מתקפלות (עם קיפול אוטומטי, בעת נעילת הרכב), עמעום אוטומטי, שמירת מצבים בזכרון, פנסי איתות LED מובנים ותאורת גישה

מגבים קדמיים אוטומטיים

פנסי Bi-Xenon עם מתזים וכוונון אוטומטי של אלומת האור

מערכת עזר לחניה עם חיישנים קדמיים מחוון על מסך-המגע)

פתחי אוורור צדדיים בצבע הרכב

לוגו אחורי יגואר מכרום

חלונות צד עם גימור כרום (קופה בלבד)

ספוילר אחורי עם אנטנה מובנית

גג נפתח חשמלי עם כיסוי תא מטען מאלומיניום (דגם גג נפתח בלבד)

בטיחות וביטחון
שלט רחוק עם נעילה מרכזית, נעילה כפולה (Deadlocking), שחרור נעילה דו-שלבית ונעילת דלתות בעת התחלת הנסיעה

מערכת אזעקה המגנה על תא הנוסעים, כולל חישת perimetric והטיה עם צופר, סוללת גיבוי ומשבת מנוע (אימובילייזר)

Valet מצב

(ABS) מערכת למניעת נעילת גלגלים

(EBA) מערכת עזר לבלימה בחירום

מערכת הגנה מפני התהפכות (דגם גג נפתח בלבד)

כריות אוויר קדמיות וצדדיות לנהג ולנוסע הקדמי

(ARTSTM) מערכת ריסון אדפטיבית

קדם-מותחנים לחגורות הבטיחות במושבים הקדמיים והאחוריים

מושבים קדמיים עם מערכת הגנה מפני ”צליפת שוט“

מערכת תזכורת לחגירת חגורות הבטיחות (מושבים קדמיים בלבד)

נקודות עיגון ISOFIX למושב בטיחות לילד המותקן במושב האחורי

Pedestrian Contact SensingTM - מערכת אוטומטית המפחיתה את הפגיעה בהולכי רגל המותקנת בחזית הרכב

משולש אזהרה

ערכת עזרה ראשונה

אבזור פנים
בקרת אקלים אוטומטית

עמעום אוטומטי של המראה האחורית

שקע מתח

שני מחזיקי כוסות קדמיים

חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה בלחיצה אחת, עצירת סגירת החלון במקרה של התנגדות.

מחשב דרך עם מרכז הודעות

Jaguar Smart Key SystemTM והתנעה ללא מפתח

כיסי מפות במשענות הגב של המושבים הקדמיים

תאורת ”אווירה“ פנימית

שעון במסך המגע

מושבים קדמיים עם 3 זיכרונות למצב המושב, המראות החיצוניות ועמוד ההגה.

מולטימדיה
מחליף תקליטורים (צ‘יינג‘ר) בעל מחסנית ל- 6 תקליטורים

Portable Audio Interface

MP3-וב (WMA)  Windows Media Audio-תמיכה ב

*®Bluetooth קישוריות טלפון

מסך מגע צבעוני מלא 7 אינץ‘

גובה כולל (קופה)

גובה כולל (קופה)

בסיס גלגלים

אורך כללי

1,322 מ“מ

1,329 מ“מ

2,752 מ“מ

4,794 מ“מ
  

2,028 מ“מ

1,892 מ“מ

950 מ“מ

959 מ“מ

רוחב כללי כולל מראות

רוחב כללי כאשר המראות מקופלות

מרווח ראש (קופה) קדמי

מרווח ראש (גג נפתח) קדמי

מרוחח ראש (קופה) אחורי

מרוחח ראש (גג נפתח) 

אחורי

767 מ“מ

840 מ“מ  

סוגי תא נוסעים
XK תא נוסעים עם נושא

XK Portfolio תא נוסעים
R תא נוסעים עם נושא

R Performance תא נוסעים עם נושא

מולטימדיה 
מערכת שמע יוקרתית של יגואר

Bowers & Wilkins מערכת שמע יוקרתית 525 ואט מבית

גימור פנים
(10/10)  Bond Grain מושבי עור ספורטיביים

(10/10)  Bond Grain  R מושבי עור ספורטיביים
מושבים קדמיים מאווררים אקטיביים Bond Grain - חימום/קירור

מושבים ספורטיביים Soft Grain עם תפירה נגדית - מחוממים/מקוררים (16/16)
(XKR -בלעדי ל) (16/16) מחוממים/מקוררים - R עם תפירה נגדית ולוגו Soft Grain מושבים ספורטיביים

גלגל הגה מעור
גלגל הגה מחומם מעור עם תפירה כפולה

גלגל הגה מחומם בשילוב עור/עץ
שטיחונים קדמיים ואחוריים

שטיחוני פרימיום קדמיים ואחוריים
גימור עור זמש יוקרתי לתקרה (קופה בלבד)

אבזור פנים
Jaguar Smart Key SystemTM כניסה ללא מפתח
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יחידת כוח ומערכות נהיגה דינמיות
5.0L V8

5.0L V8 עם מגדש-על
בקרת דיפרנציאל אקטיבית

אבזור חיצוני
תאורה קדמית אקטיבית עם פנסים קדמיים דינמיים

פגוש קדמי עם גריל עליון בגימור כרום וגריל תחתון בגימור שחור
פגוש אחורי עם חלק תחתון בגימור שחור

פגוש קדמי עם גריל עליון ותחתון בגימור כרום 
פגוש אחורי בצבע הגוף

  Supercharged פתחי אוורור במכסה המנוע עם כיתוב
ארבעה צינורות מפלט

צבעי מכסה מנוע יוקרתיים
Salsa, Kyanite Blue - ייחודיים R צבעי

צבע מטאלי
R סמל

מערכת עזר חניה עם חיישנים קדמיים ואחוריים (כולל מכוון על מסך מגע)

ל“ע
ל“ע ל“ע ל“ע
ל“ע

ביצועים

תאוצה

מהירות מרבית

0-100 קמ“ש 

קמ“ש

5.5 שניות

250

5.6 שניות

250

4.8 שניות

250

4.8 שניות

250

תצרוכת דלק (1)

נסיעה עירונית

נסיעה עירונית 
מאומצת

נסיעה משולבת

פליטת דו-
תחמוצת הפחמן

נפח מיכל דלק

ל‘/100 ק“מ

ל‘/100 ק“מ

ל‘/100 ק“מ

גרם/ק“מ

ל‘ (משוער)

17.1

8.0

11.2

264

70.6

17.1

8.0

11.2

264

70.6

18.9

8.6

12.3

292

70.3

18.9

8.6

12.3

292

70.3

משקל (2)

משקל

משקל רכב כולל

מרווח גחון

קוטר סיבוב

נפח תא מטען, גג סגור

נפח תא מטען, גג פתוח

ק“ג

ק“ג

מ“מ

מ‘

VDA - ‘ל

VDA - ‘ל

1,660

2,075

100

10.9

330

NA

1,696

2,120

100

10.9

313

200

1,800

2,185

100

10.9

313

200

1,753

2,145

100

10.9

330

NA

/80/1268 CO2 לשנת 2001, המשקפות את התקן האירופי  (1) נתוני תצרוכת הדלק הושגו בבדיקות שבוצעו בהתאם לתקנות תצרוכת דלק ברכב נוסעים ופליטת גזי 
EEC המהווה עדכון לתקן EC/2004/3. נתונים אלו נכונים ליום הדפסתם. (2) לקבלת פרטים אודות העלויות הכרוכות בהתקנת אביזרים אופציונליים, אנא פנה לסוכן 
המכירות שלך. נתוני המשקל מתייחסים למפרטים הסטנדרטיים. תוספות אופציונליות מגדילות את המשקל. הערה: נתוני המידות מתייחסים לרכב רגיל, אולם הם עשויים 

להשתנות באופן זניח מרכב לרכב בעקבות סבולות התכנון והייצור. במקומות שבהם הדבר התאפשר, נעשה שימוש במידה הנומינלית. 

מנועים

צילינדרים/שסתומים לצילינדר

מהלך/קדח

נפח

הספק מרבי

סל“ד

מומנט מרבי

סל“ד

יחס דחיסה

תיבת הילוכים

מ“מ

סמ“ק

EEC-PS (קילו-ואט)

EEC-Nm  ליברה רגל

בנזין, 5.0 ליטרים V8  קופה 
AJ-V8 GEN III

בנזין, 5.0 ליטרים V8  גג 
AJ-V8 GEN III נפתח

בנזין, 5.0 ליטרים V8  מגדש-על 
AJ-V8 GEN III R

בנזין, 5.0 ליטרים V8  מגדש-על גג 
AJ-V8 GEN III R נפתח

8/4

92.5/93

5,000

 385 (283)

6,500

515/380

3,500

11.5

אוטומטית, 6 הילוכים

8/4

92.5/93

5,000

 385 (283)

6,500

515/380

3,500

11.5

אוטומטית, 6 הילוכים

8/4

92.5/93

5,000

 510 (375)

6,000-6,500

625/461

2,500-5,500

9.5

אוטומטית, 6 הילוכים

8/4

92.5/93

5,000

 510 (375)

6,000-6,500

625/461

2,500-5,500

9.5

אוטומטית, 6 הילוכים
בטיחות וביטחון

(TPMS) מערכת לניטור לחץ האוויר בצמיגים

גלגלים
גלגלי סגסוגת ”Artura 19 העמידים בפני נקר

מערכת תיקון צמיג של יגואר
גלגל חלופי מוקטן העשוי מסגסוגת

מפרט טכנימפרט אבזור סטנדרטי

מילון מונחים

XK תא נוסעים עם נושא

חשמלי.  כוונון  בעלי  קדמי  ונוסע  נהג  מושבי   -  (10/10)   Bond Grain ספורטיביים  עור  מושבי 

מאפשרים כוונון קדימה/אחורה, הטיה, גובה, תמיכת מותניים ב- 2 כיוונים ושמירת מצבים בזיכרון. 

חימום משתנה עם מושבים לא מחוררים.

 

XK Portfolio תא נוסעים

(XK-ל בלעדי   ,16/16) נגדית  תפירה  עם  יוקרתיים  ספורטיביים   Soft Grain עור  מושבי   XK

וקירור  חימום  מתכווננת,  ידנית  ראש  משענת  הקדמי,  והנוסע  הנהג  למושבי  חשמלי  כוונון  בעלי 

משתנה, תמיכה חשמלית ב- 4 כיוונים, כוונון אורך כר המושב הקדמי, חירור קדמי ואחורי, תמיכה 

משתנה ושמירת מצבים בזיכרון למושבי הנהג והנוסע הקדמי. גלגל הגה, דלתות, פנלים אחוריים 

צדדיים, לוח מכשירים וקונסולה מרכזית מעור Soft Grain עם תפירה נגדית (אין תפירה נגדית 

Nubuck, עם כיתוב ולוגו של יגואר, כיסוי תקרה  במושבי שנהב). שטיחוני פרימיום בעלי שולי 

 XK-עם תפירה נגדית בצבע שנהב (ייחודית ל Slate יוקרתי מזמש. שש אפשרויות גימור כולל 

.Bowers & Wilkins מערכת שמע יוקרתית 525 ואט מבית .(Portfolio
 

R תא נוסעים עם נושא

חשמלי.  כוונון  בעלי  קדמי  ונוסע  נהג  מושבי   -  (10/10)   Bond Grain ספורטיביים  עור  מושבי 

מאפשרים כוונון קדימה/אחורה, הטיה, גובה, תמיכת מותניים ב- 2 כיוונים ושמירת מצבים בזיכרון. 

חימום משתנה עם מושבים לא מחוררים. סמל R במסך המגע.

R Performance תא נוסעים עם נושא

 .(XKR -16/16, בלעדי ל)  R ספורטיביים עם תפירה נגדית וסמל Soft Grain מושבי עור

וקירור  חימום  מתכווננת,  ידנית  ראש  משענת  הקדמי,  והנוסע  הנהג  למושבי  חשמלי  כוונון  בעלי 

משתנה, תמיכה חשמלית ב- 4 כיוונים, כוונון אורך כר המושב הקדמי, חירור קדמי ואחורי, תמיכה 

משתנה ושמירת מצבים בזיכרון למושבי הנהג והנוסע הקדמי.  גלגל הגה, דלתות, פנלים אחוריים 

תפירה  (אין  נגדית  תפירה  עם   Soft Grain מעור  מרכזית  וקונסולה  מכשירים  לוח  צדדיים, 

כיסוי  יגואר,  ולוגו של  כיתוב  Nubuck עם  נגדית במושבי שנהב). שטיחוני פרימיום בעלי שולי 

(בלעדי   Crabnerry תפר  עם   Charcoal כולל  גימור  אפשרויות  שש  מזמש.  יוקרתי  תקרה 

.Bowers & Wilkins מערכת שמע יוקרתית 525 ואט מבית .(XKR-ל

סטנדרט
אופציונלי

ללא עלות
אינו זמין

האביזרים הסטנדרטיים והאופציונליים משתנים משוק לשוק. לקבלת פרטים מלאים, נא עיין במחירון שלך, פנה לנציג יגואר המקומי לקבלת מידע אודות הביטוח, 
jaguar.com או בקר באתר האינטרנט

ל“ע

אבזור אופציונלי
לקבלת פרטים נוספים, אנא פנה לנציג המכירות שלך.

לקבלת פרטים נוספים אודות האבזור, ניתן לעיין במילון המונחים.
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