
הכירו את

ה-SUV החשמלי 
המתקדם ביותר בישראל

BE EUNIQ
BE THE FUTURE



מפרט אבזור

מידות ומשקלים 
4735 מ"מאורך

1860 מ"מרוחב

1736 מ"מגובה

2760 מ"ממרחק בין סרנים 

160 מ"ממרווח גחון

1885 ק"גמשקל עצמי

750 ק"גוו כושר גרירה

2285 ק"גמשקל כולל

מידות פנימיות )מושב אחורי(
vx 940 מ"מגובה

1530 מ"מרוחב

980 מ"ממרווח רגליים

מערכת הינע
100% חשמלימנוע

174 כ"סהספק מרבי

Nm 310מומנט מרבי

קדמיתהנעה 

160 קמ"שמהירות מירבית 

9.7 שניותתאוצה 0-100 קמ"ש

סוללה
70 קוט"שקיבולת סוללה

צריכת אנרגיה )לנסיעה משולבת( לפי תקן 
*WLTP

215 
)וואט שעה /ק"מ(

מערכות עזר לנהג
בקרת שיוט אדפטיבית עם מערכת להגבלת 

מהירות מתכווננת )0-130 קמ"ש(

מפתח חכם- כניסה והתנעה לרכב ללא 
מפתח

Normal/Eco/Sport 3 מצבי נהיגה

 3 מצבי רגנרציה לבלימה והטענה חוזרת

Auto Hold בלם יד חשמלי עם מערכת

מצלמת תצוגה היקפית 360° הכוללת מבט 
על ותצוגת הרכב לפי בחירת המשתמש

תצוגת עזר בפניות במהירות של עד 15 
קמ"ש

חיישני גשם

חיישני חנייה קדמיים

חיישני חנייה אחוריים

בלמים
דיסקבלמים קדמיים

דיסקבלמים אחוריים

מתלים
קדמיים - מקפרסון עם מוט מייצב

אחוריים -  מתלים נפרדים

מערכת היגוי
)D( הגה כוח חשמלי בעיצוב ספורטיבי

הגה מתכוונן לגובה מצופה עור
הגה עם שליטה על בקרת השיוט, מערכות שמע, טלפון 

ומחשב דרך

תאורה
LED פנסים קדמיים ואחוריים

LED תאורת ערפל אחורית

תאורת בלם עליונה

LED תאורת יום

תאורת אווירה - תאורת ליווי פנימית בסביבת הנהג, גג 
הרכב ודלתות. 64 צבעים לבחירה

Follow Me Home מערכת

מושבים
תצורת מושבים 52+3 מקומות ישיבה

מושבי דמוי עור

מושבים קדמיים מחוממים
מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית נהג- 6 מצבים. 

נוסע 4 מצבים

מושבים מתקפלים

גלגלים וצמיגים
חישוקי אלומיניום מעוצבים "18

235/55R18מידות גלגל

ערכת תיקון תקר חדשנית וקלה להפעלה

צריכת חשמל

טווחי נסיעה לטעינה מלאה 
אחת* 

 בנסיעה עירונית: כ- 452 ק"מ
 בנסיעה משולבת

)עירונית ובינעירונית(: כ- 354 ק"מ

כ- 560 ק"מטווח נסיעה מקסימלי לטעינה מלאה אחת**

* תמונות להמחשה לבד, יתכנו הבדלים קלים בין תמונת הרכב לבין הרכב עצמוניתן להשיג גם בצבעים:

בטיחות
6 כריות אוויר

 EBA+AEB+FCW התראת התנגשות + מערכת בלימת 
חירום אוטומטית + סיוע בבלימת חירום

ACC מערכת בקרת שיוט אדפטיבית- מופיע גם 
במערכות עזר לנהג

ESC מערכת בקרת יציבות

TSR מערכת זיהוי תמרורים

HHC מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון

LDW מערכת התראה על סטייה מנתיב
LKA מערכת סיוע אקטיבית לשמירה על נתיב הנסיעה 

הכוללת תיקוני היגוי

BSD מערכת התראה על המצאות רכב בשטח מת

TPMS מערכת חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

חיישן התרעה לכל חגורות הבטיחות 

עוגני ISOFIX לעיגון בטיחותי של כסא תינוק

נעילת דלתות אוטומטית בעת תחילת הנסיעה

בורר נעילת דלתות ידני לדלתות האחוריות

מערכת אבטחה
אימובילייזר מקורי

אבזור חיצוני
שחור / כסף / כחול / לבן / אדוםצבעים לבחירה

 מראות צד חשמליות מחוממות ומתקפלות, 
 משולבות פנסי איתות

גג פנורמי חשמלי גדול

מסילות גג 

גריל קדמי מעוצב 

ספוילר אחורי

דלת תא מטען חשמלית ניתנת לפתיחה מהרכב 
ומהמפתח החכם

אחריות

 5 שנים או 100,000 ק"מרכב
)הראשון מביניהם(

 8 שנים או 160,000 ק"מסוללה
)הראשון מביניהם(

אחזקה
 30,000 ק"מ או 24 חודשיםמרווח טיפולים

)הראשון מבניהם(

אבזור פנימי
מערכת בקרת אקלים קדמית

מיזוג אוויר אחורי הכולל פתחי אוורור 

 ONE TOUCH חלונות חשמליים עם מנגנון

פתיחה וסגירת חלונות הרכב והגג הפנורמי, באמצעות 
מפתח חכם

משענת יד לנהג עם תא אחסון

סוככי שמש עם מראה ותאורה

שמשות כהות אחוריות

מפשיר אדים מראות וחלון אחורי + מגב חלון אחורי

משענת ראש לכל המושבים

תא אחסון למשקפיים 

אפורצבע ריפוד תקרה 

אודיו ותקשורת
HD 14" מערכת מולטימדיה עם מסך מגע

לוח מחוונים צבעוני בגודל  "10.4

***Apple CarPlay

שקעי USB מלפנים ומאחור

***BLUETOOTH קישורית

משטח טעינה אלחוטית לנייד***

 12V  2 שקעי

לוח שעונים בעברית

שקע הטעינה ממוקם מעל הגלגל הקדמי הימני של 
הרכב

8 רמקולים

עפ"י הנתונים המוצהרים של היצרן ובהתאם לבדיקות מעבדה שנוהלו בין השאר עפ"י התקן האירופאי לבדיקות צריכת דלק וזיהום אויר במכוניות **WLTP )תקן אירופאי מעודכן   *
לבדיקת צריכת חשמל ודלק וזיהום אויר ברכב קל(.

.ECO נסיעה עירונית במהירות של עד 60 קמ"ש כשהרכב במצב נהיגה  **
למכשירים תומכים בלבד  ***

מובהר בזה במפורש ובמודגש כי נתוני טווחי הנסיעה לעיל עשויים להשתנות בפועל בהתאם למספר גדול של פרמטרים, כגון: אופן ואופי הנהיגה, תוואי שטח הנסיעה, אקלים ומזג אויר, מידת 
העומס ברכב, אבזור הרכב, מידת השימוש במערכותיו השונות של הרכב וכו'.



צ'יינה מוטורס היא היבואנית של מותגי התחבורה מהמובילים בעולם.
הגבוהות  ברמות  ובטיחות  איכות  המבטיחות  מתקדמות,  טכנולוגיות  בזכות 
התחבורה  בתחום  המובילות  מהחברות  לאחת  מוטורס  צ'יינה  הפכה  ביותר, 
הרכבים  מותג   ,YUTONG האוטובוסים  ענקית   - המובילים  מותגיה  בישראל. 

MAXUS, משאיות JAC , ציוד מכני הנדסי של SANY ועוד.

MAXUS, מבית SAIC MOTORS - יצרנית הרכב הגדולה בסין.
הרכב המשפחתי החשמלי 5 מקומות של MAXUS חסכוני, מרווח ומתאפיין 
בעיצוב מתקדם, נוחות ופונקציונליות. Euniq6 עומד בתקני בטיחות ובעל 

מערכות טכנולוגיות מתקדמות המהוות פריצת דרך ביחס תמורה למחיר.

*6198maxus.co.il לבירורים ותאום נסיעת מבחן

מערכת אופציונלית |  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  מקרא:מקרא: מערכת מותקנת בדגם הרכב  |  ○ 

: : LUXURYLUXURY  פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימורפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

  מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב                         
  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

  מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
  מערכת זיהוי כלי רכב ב«שטח מת«
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

  מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
  מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב

  חיישני חגירת חגורות בטיחות )קדמי ואחורי( 
 בקרת שיוט אדפטיבית

)ISA( בקרת מהירות חכמה  

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
EUNIQ 6EUNIQ 66

צריכת אנרגיהטווח נסיעה מקסימלימשולב )עירוני ובינעירוני(טווח נסיעה עירוני
215 וואט שעה/ק״מ560 ק״מ**354 ק״מ452 ק״מ

  WLTP ע«פ נתוני יצרן לפי תקן

ECO בנסיעה עירונית במהירות 60 קמ״ש במצב נהיגה **

* המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

ט.ל.ח
רמת בטיחות 

גבוהה
רמת בטיחות 

נמוכה 843210 5 6 7

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

BE EUNIQBE THE FUTURE


