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יגואר XF מרשימה מכל כיוון

גדול וירוקהאוטו שלנו

 ] יוקרה ירוקה [

יש דברים שהולכים תמיד ביחד, למשל: סרט 
בקולנוע ופופקורן, בילוי בחוף הים וארטיק וגם 

גלגל"צ ודיווח תנועה. ומה הולך עם מכוניות יוקרה? 
אחד הדברים שעולים מיד בראש הוא צריכת דלק 

גבוהה. אבל האם לקוח אמיד שחושק במכונית 
מפוארת, מוכרח להוציא יותר כסף על דלק וגם 

לזהם יותר את הסביבה?
מאת ערן אביבי | צילומים: אייזיק דוידוביץ' ויח"צ

מאז שהחל המיסוי הירוק, ביחד עם עליית מחירי הדלק, השתנו הרגלי הצריכה של נהגי ישראל. מכוניות קטנות עם 

וצריכת דלק חסכונית, הפכו להיות הלחמניות החמות בשוק. הגיר הידני חזר להיות מילה חיובית.  מנועים קטנים 

ובמזהמים,  בדלק  החיסכון  לטובת  הטורבו,  מוגדשי  המנועים הקטנים  לעולם  עובר  הגדולות,  סגמנט המשפחתיות 

ובהרבה שיחות סלון אפשר לשמוע את המילים פליטת מזהמים, ציון ירוק וכיוצא בזה. אבל מה קורה בשוק מכוניות 

היוקרה, האם שוק זה מנותק מהמציאות? 

גישות ירוקות
ובידית  ירוקה הוא בעייתי. מצד אחד, הרבה עור נמתח מול העיניים. במושבים, בהגה  יוקרה  עצם חיבור המילים 

ההילוכים, תפור מסביב לכל הקונסולה ועוד. גם עץ אמיתי אפשר למצוא בתוך תא הנוסעים במקום ביער. קשה 

להאמין שנמצא פעיל סביבה נוסע במכונית שכזאת.

מצד שני, פתחתי את המפרט של מרצדס CLS350 החדשה )ראה מסגרת( - מנוע 3,500 סמ"ק בתצורת V6, 306 סוסים, 

37 קג"מ, משקל עצמי של 1,700 ק"ג - ונדהמתי לגלות שהציון הירוק הוא 4. כלומר ציון ירוק טוב יותר מזה של מאזדה 

3. מה שמוכיח לכאורה, שמרצדס CLS350 פולטת לאטמוספירה פחות גזים רעילים ממאזדה 3. 

החיבור בין מנוע גדול וחזק לציון ירוק נמוך נשמע לא הגיוני. אבל הסיבה לציון הנמוך היא המערכות המותקנות 

ברכב: מנגנון עצור וסע המכבה את המנוע בעת עצירה ברמזור או פקק, מערכת הזרקת דלק ישירה, תיבת 7 הילוכים 

אוטומטית וזו רק חלק מהרשימה.

למנועי  בנוסף  לכן,  כיום.  עליונה  חשיבות  בעל  הוא  הסביבה  ואיכות  בדלק  החיסכון  שנושא  מבינים  בשטוטגארט 

הדיזל החסכוניים - כ-80% ממכירות הסדרה הבכירה של מרצדס ה-S class באירופה, הן עם מנועי דיזל - מפתחים 

המהנדסים במרצדס גם מנועי בנזין ירוקים, שמיועדים בעיקר לצפון אמריקה )וגם לישראל(.

מספר ירוק
וקיים  מוכח  במנגנון  בחרו  בלקסוס  הירוק.  הנושא  חשיבות  את  מבינים  טויוטה,  מבית  היוקרה  מותג  בלקסוס,  גם 

מהחברה האם - הנעה היברידית, שילוב של מנוע בנזין עם מנוע חשמלי.

אנחנו פגשנו את הקרוסאובר RX450h )ראה מסגרת( שחמוש במנוע בנזין V6 3.5 ליטר ושני מנועים חשמליים. גם כלי 

רכב זה קיבל את הציון הירוק 4. גם כאן, בחירות תכנוניות מהוות את הסיבה לציון הירוק המצויין. 

בלקסוס גם בחרו להניע את ספינת הדגל שלהם LS600h באותו שילוב של בנזין וחשמל. וככה, אפילו שמדובר במנוע 
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עצם חיבור המילים יוקרה ירוקה הוא בעייתי. 
מצד אחד, הרבה עור נמתח מול העיניים. 
במושבים, בהגה ובידית ההילוכים, תפור 

מסביב לכל הקונסולה

 ] יוקרה ירוקה [
בנזין V8 4.6 ליטר, צריכת הדלק המוצהרת על ידי היצרן, היא של 9 קילומטר לליטר. צריכת 

הדלק הנמוכה יחסית, מושגת בזכות אותם רגעים בהם הרכב מונע על ידי חשמל בלבד: התחלת 

נסיעה בצורה רגועה, נסיעה במהירות נמוכה ובעמידה בפקק או רמזור.

שמאפשרים  מתוחכמים,  דיזל  במנועי  בחרו  הבריטי,  הספורט-יוקרה  מותג  למשל,  ביגואר 

 XF לשמור על היכולות הספורטיביות ועדיין לקבל חשבון תדלוק הגיוני. כשלקחנו את היגואר

3.0 טורבו דיזל )ראה מסגרת( לנסיעת מבחן, מצאנו שכמה דקות אחרי ההנעה כבר קשה לדעת 

שמדובר במנוע דיזל. הצליל של המנוע אופייני למנועי בנזין, גם כשמקשיבים לפעולתו מחוץ 

למכונית, ואין את ההרגשה של נסיעה במונית.

מס ירוק
הירוק. מס הקנייה  נמצא בדמות המיסוי  היבואן בבחירת המנוע,  נוסף שמוביל את  משתנה 

מושפע מרמת הזיהום הנקבעת בשקלול הגזים הנפלטים מכלי הרכב. בארץ, בניגוד לאירופה 

שם מתייחסים לגזי החממה בלבד כמו ה-CO2, מחשיבים גם גזים רעילים כמו תחמוצות חנקן 

ופיח. 

כלי רכב היברידי משפחתי, המשלב מנוע בנזין וחשמל ובעל דרגת זיהום 2, זוכה למס קניה של 

30%. בשנת 2012 שיעור המס היה אמור לעלות ל-45%. משרד האוצר, מתוך הרצון להמשיך 

ולעודד קנייה של כלי רכב היברידים, החליט להשאיר את מס הקנייה על 30% לשנה נוספת. 

גם לאחר 15 שנות קיום הטכנולוגיה, היא עדיין יקרה מאוד לפיתוח. אם שיעור המס היה עולה, 

המחיר הגבוה של כלי רכב היברידי משפחתי היה מרחיק ממנו את הרוכשים.

פולטים  הדיזל  מנועי  בהם.  פוגעת  הישראלית  הירוק  המיסוי  נוסחת  הדיזל,  מנועי  מבחינת 

פחות גזי חממה )CO2( ויותר גזים רעילים )תחמוצות חנקן ופיח( ממנועי הבנזין ועל כן זוכים 

לציון ירוק גרוע. מנוע ה-3.0 ליטר טורבו דיזל של היגואר XF פולט CO2 בשיעור של 169 גק"מ, 

בדיוק כמו מנוע הטויוטה קורולה 1.6 ליטר אוטומטית. אך עדיין, היגואר זוכה לציון ירוק 14 

לעומת הטויוטה עם ציון ירוק 7. ההבדל בדירוג נובע מאותם גזים רעילים הנפלטים ממנוע 

 ,CLS350-הדיזל בכמות גדולה יותר. דרך אגב, מבחינת צריכת דלק, היגואר חסכונית יותר מה

ה-RX450h וכנראה שגם מהטויוטה.

הבנת מדיניות המיסוי הירוק, מסבירה את בחירת יבואן מרצדס להביא לארץ את הרכבים עם 

מנועי הבנזין. על כלי רכב בעל ציון ירוק 4, כדוגמת ה- CLS350, מס הקנייה הוא 58%. לעומת 

זאת, על כלי רכב בעל ציון ירוק 14, כדוגמת ה-XF, מס הקנייה הוא 88%, שלושים אחוז יותר. לו 

היבואן היה בוחר להביא לארץ את כלי הרכב עם מנועי הדיזל החסכוניים יותר, מחיר הרכבים 

היה עולה משמעותית ומרחיק קונים רבים.

סיכום ירוק
מכוניות  אותן  בחברת  מבוקשכם  את  תמצאו  שלא  כנראה  ירוקים,  סביבה  פעילי  אתם  אם 

יוקרה מרובות עור, עץ ושכלולים אשר לא בטוח כמה הייצור שלהן נאמן לסביבה.

ליהנות ממה שיש  הרוצים  סביבתית,  ומודעות  כלכלית  יכולת  בעלי  אנשים  אבל, אם אתם 

למכוניות היוקרתיות להציע, אזי בחרו לכם את כלי הרכב בשילוב המנוע המתאים לכם: בנזין 

לנסיעות מרובות מחוץ לעיר, היברידי לנסיעות בסביבת העיר או דיזל המשלב היטב נסיעה 

עירונית עם חוץ עירונית.

CLS350 מרצדס
ערן אביבי | צילום: אייזיק דוידוביץ' ויח"צ

ספורט אלגנט בגרמנית ספרותית

בפעם הראשונה שהתיישבתי במושב האחורי של ה-CLS החדשה, הבנתי עד כמה הצליחו המהנדסים 

משטוטגארט. אייזיק, הנהג שלי, דיבר בלחש ואני שמעתי כל מילה שהוא אמר. לולא הייתי צריך לנהוג 

בעצמי חזרה לסוכנות, לא הייתי יוצא מהמושב האחורי.

הפיסקה מעלה את הסיפור של ה-CLS350 החדשה. למרות המראה הספורטיבי, היא אינה מכונית ספורט. 

ה-CLS היא מכונית לשהות בתוכה זמן רב בנעימות ונוחות מרובות. בוא בזמן, לאפשר למראה הספורט 

אלגנט, המשלב 4 דלתות במבנה קופה, לעשות את הרושם המתאים על הצופים מבחוץ.

כראוי ליעודה האמיתי, מכונית פאר במראה ספורטיבי, תא הנוסעים שלה מפנק ונוח. מאוד נוח. הרבה עור 

ועץ נפרשים מול היושבים בקבינה, יש את כל הפינוקים המתבקשים )הרשימה ארוכה( והרבה מערכות 

בקרה והתראה אלקטרוניות. חבל שמערכת הדיסטרוניק )בקרת שיוט אדפטיבית ושמירת מרחק מהרכב 

לפנים( אינה מגיעה כסטנדרט בדגם זה. כפתורי השליטה נוחים לשימוש והצגים, צג מגע גדול במרכז 

הקונסולה וצג בלוח השעונים, נוחים ונראים היטב גם באור יום.

ה-CLS שומרת על סגנון 2+2 הנהוג במכוניות הקופה ואכן מאחור יש רק שני מושבים. קונסולה בעלת 

תאי אחסון לרוב, שקע V12 ומחזיקי כוסות מפרידה ביניהם. ניתן להוסיף שליטה מאחור על בקרת 

האקלים )אזור שלישי(.

המגבלה היחידה מאחור, היא חלונות הצד הצרים. לאחר שמתרגלים לראות המצומצמת החוצה, נהנים 

מנוחות המושב ומהחלל הגדול מסביב.

ה-CLS מהירה ויציבה. האחיזה גבוהה מאוד וההתנהגות טובה, אך פיתולים זה לא הקטע איתה. הבלמים 

עוצמתיים אך חסרי נשיכה, דוושת הגז קצרת מהלך וההגה כבד ומדוייק אך חסר תחושה. הגרמנייה כאילו 

מבקשת - תנו לי לזרום חלק ומהר, אבל תזכרו שאני לא דגם ה-AMG הקיצוני.

איכות ונוחות הנסיעה טובה בכל כביש, גם אם הוא משובש או עירוני. המתלים סופגים את הפרעות 

הכביש והגוף הגדול נשאר יציב ונוח. מתלי ה-Airmatic אינם מגיעים כסטנדרט בדגם הזה אלא כאופציה. 

השקט מבחוץ נשמר כל עוד המנוע נמצא בסל"ד מאופק. כשהטורים עולים, הסאונד שמגיע לתא 

.V הנוסעים, נעים לאוזן עם יצירה ל-6 צילינדרים בתצורת

ה-350 זכתה לציון הירוק המצויין - 4. עם מנוע 3.5 ליטר 6V ו-306 כוחות סוס זאת בהחלט תוצאה 

מרשימה. 

צריכת הדלק המוצהרת של היצרן היא כ-14 קילומטר לליטר בנזין. אך במהלך המבחן האינטנסיבי, 

המחשב הראה ממוצע של 6.5 קילומטר לליטר. ברגעי השיוט הנינוח, מד צריכת הדלק הרגעית הצביע על 

15 קילומטר לליטר.

בסיכום הנתונים טמון סודה של ה-CLS350 - להגיע מהר זה לא העניין, בטח אם רוצים לאמת את הצהרת 

היצרן בנושא צריכת הדלק. להאריך את הדרך ואת השהות בתא הנוסעים המצויין זה הרעיון. כל זה בתנאי 

שיש לכם כ-700,000 שקל לפני תוספות. 

מרצדס CLS, קופה עם 4 דלתות

תא נוסעים איכותי המזמין לשהייה ארוכה
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יגואר XF 3.0 ליטר טורבו דיזל
אומרים לנו שיש ירוק אחר

12.5 קילומטר לליטר סולר, זה מה שהראה המחשב כשהחזרנו לסוכנות את היגואר XF 3.0 טורבו דיזל. 

נתון מרשים ביותר למנוע V6 גדול נפח. הנתון מרשים עוד יותר, כשמשחזרים אחורה את המבחן שהרגע 

הסתיים. הרבה עליות, הרבה פיתולים, הרבה רגעים עם דוושה מוצמדת לפלדה )שטיח נעים למגע 

ביגואר(, נסיעות עירוניות ונסיעות בין עירוניות נינוחות עם בקרת השיוט האדפטיבית )ACC(. אני 

לא זוכר מכונית משפחתית או מכונית קומפקטית, שסיימה מבחן מפרך כל כך, עם צריכת דלק נמוכה 

שכזאת, ועוד עם חיוך מאוזן לאוזן של הבוחנים. 

היגואר אכן הרשימה בצריכת הדלק הרגועה, אבל לא רק. ה-XF עמוסה בניחוח אריסטוקרטי בתא 

הנוסעים המאובזר: כיסאות חובקים עטורי עור וחשמול לרוב, דיפוני עץ, מערכת קול בעלת 10 רמקולים, 

תאורה פנימית עם חיישני קירבה ופינוקים נוספים, נעימה ומזמינה לשהייה ארוכה. 

נוחות הנסיעה, נמצאת באזור הספורטיבי ופחות באזור הרך והמלטף. היגואר קשיחה ומהודקת. בתוך 

העיר המהמורות הקטנות נבלעות, אבל הגדולות מורגשות היטב בתא הנוסעים. כשהמהירות עולה, 

היגואר שומרת על הקשיחות הכללית, אך עדיין סופגת את השיבושים בכביש. ההרגשה היא של גוף 

אחיד, מוצק ואיכותי. 

האופי הכללי של היגואר, נוטה לצד הספורטיבי והקשיח, כמו שכבר נכתב מעלה. האופי מודגש גם עם 

תנוחת הישיבה הנמוכה והקרובה לכביש. בנוסף לקשיחות השלדה ולתנוחת הישיבה, ישנו כפתור מיוחד 

המסומן בדגל שחמט עבור חובב הנהיגה - דינאמיק. לחיצה עליו משנה את ניהול המנוע, הגיר ואופן 

ההתערבות של מערכת בקרת היציבות. גם במצב דינאמיק, בקרת היציבות אינה ניתנת לניתוק מלא, 

אלא מאפשרת הרבה מרווח הנאה לנהג. לדעתנו, זאת בחירה נכונה כשיש 50 קג"מ כבר ב-2,000 סיבובים 

בנוסף ל-240 סוסים ב-4,000 סיבובים. כמו כן, גם התנהגות הכביש היא על הצד הספורטיבי והיגואר 

מרגישה דינאמית. היינו שמחים אם האף יכנס לסיבוב בנחישות גדולה יותר.

לסיכום. היגואר XF 3.0 ליטר טורבו דיזל אינה ספינת פאר. ה-XF היא יאכטה מהירה, מפוארת וחסכונית 

בסולר יקר, המשחרת לטרף בדמות הסיבוב או העלייה הבאים. היינו שמחים להיות הבעלים שלה, לו רק 

היו לנו 475,000 שקל.
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RX450h לקסוס

קרוסאובר בברלי הילס סטייל
הכניסה לקרוסאובר של לקסוס נוחה ומרמזת על הישיבה בו. הדלתות גדולות ומרגישות 

איכותיות וכיסא העור המרווח, חשמלי 8 מצבים ומחומם, מקבל את הגוף בצורת עיטוף נעים 

ולא מלחיץ. ההגה המשולב עץ ועור, רחוק ומאפשר חלל נוח להכניס את הרגליים פנימה 

בקלות. לאחר לחיצה על כפתור ההנעה, ההגה מתקרב והכיסא נע קדימה למצב בו היה לפני 

כיבוי המנוע. מבחוץ לא שומעים שום רעש. רק אוושת המזגן נשמעת בחלל. המנוע לא מורגש 

כלל. מכוון צריכת האנרגיה, מלמד שכרגע רק המנוע החשמלי הקדמי פועל )יש מנוע חשמלי 

נוסף לגלגלים האחוריים בלבד(. מנוע הבנזין, 3.5 ליטר, V6, 299 סוסים )משולב חשמל ובנזין(, 

נח וכרגע אנחנו לא מזהמים את הסביבה.

לאחר כמה דקות של עמידה, מורגש רעד קל המלווה ברעש הנעה. מנוע הבנזין הגדול ניעור 

לחיים ובא לעזרת חברו החשמלי שהבטרייה שלו נחלשה. עכשיו אנחנו מזהמים את הסביבה.

 Luxury ,Premium Tech :מגיע בשלוש רמות גימור ,RX450h-הקרוסאובר של לקסוס, ה

ו-Special Edition. האחרונה היא הגרסה הבכירה והיא גם הגרסה שקבלנו למבחן. בנוסף 

להמון פינוקים - רשימה חלקית בלבד: תאורת בי-קסנון עוקבת פניה, 10 כריות אויר, מצלמת 

רוורס ומראות צד ומראה פנימית מתכהות, הגרסה הבכירה כוללת גם גג פנורמי גדול )מגביל 

מאוד את מרווח הראש ליושבים מאחור(, דלת תא מטען חשמלית וגריל ופנסים קדמיים בגימור 

ייחודי.

לצערנו, מערכות בטיחות חשובות כמו ניטור שטח מת, בקרת שיוט אדפטיבית, התראה על 

עייפות הנהג ועוד נוספות, לא הגיעו ללקסוס. אפילו איתות מתמשך אין.

ה-RX נוח לנסיעה רגועה גם בכביש וגם בשבילים. המתלים סופגים את כל מה שנקרה בדרכם, 

השקט בתא הנוסעים נשמר והנוסעים יכולים ליהנות מהנוף בזכות הישיבה הגבוהה והראות 

הטובה החוצה. 

בכל הקשור לריגושי נהיגה, זה הכלי הלא מתאים. אומנם ההאצה למאה נמשכת 7.8 שניות, אבל 

רכות המתלים, חוסר התקשורת מההגה והתת היגוי בכניסה לסיבוב, לא מאפשרים לנצל את 

כוח המנוע בקטעים המפותלים. 

מבחינת צריכת הדלק, התוצאה הייתה טובה לרכב מסוג זה, עם 10 קילומטר לליטר בנזין. 

המבחן כלל בעיקר קטעי שיוט נינוח, התואמים את אופי הלקסוס, ביחד עם כמה קטעים 

הרריים מאתגרים.

לסיכום: ה-RX450h בגרסת ה-Special Edition יקר - 505,000 שקל, וחסר מרכיבי בטיחות 

חשובים. 

היתרון של הקרוסאובר של לקסוס, נמצא בתא הנוסעים המפנק והנעים לשהייה ובנסיעה לא 

מזהמת, כל עוד המהירות נמוכה ויש מספיק חשמל בבטרייה. עכשיו, נותר רק ללחוץ על כפתור 

הכיבוי, לתת להגה להתרחק ולכיסא לנוע לאחור ולצאת בנוחות לבית הקפה הקרוב.
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הלקסוס מאפשר לרדת גם מעבר לאספלט

ליגואר ציון ירוק גבוה - 14, אבל צריכת סולר נמוכה

במקום מד סל"ד, יש מד צריכת אנרגיה וטעינה
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בלימה על משטח רטוב. מרחקי הבלימה גדלים משמעותית

לצמיג הרכב תכונות רבות. בין היתר, הוא צריך להיות בעל אחיזה גבוהה, גמיש וקפיצי להענקת נוחות נסיעה טובה, 

חזק בכדי לעמוד בעומסים ורצוי גם שההתנגדות לגלגול תהיה מינימאלית - כך תושג צריכת דלק ופליטת מזהמים 

נמוכה יותר.

כל פקודה שפוקדים על הרכב - האצה, בלימה או היגוי, עוברת דרך הצמיג. אחיזת הצמיג בקרקע היא התנאי העיקרי 

להיענות הרכב לרצון הנהג. 

מי מאיתנו לא היה נותן הכל, כדי שברגע האמת יעצור הרכב במרחק הקצר ביותר ותימנע תאונה? מה ההבדל במרחק 

העצירה בין צמיגים איכותיים לזולים? איך תושפע התנהגות המכונית אם יותקנו בה צמיגים מתוצרת שונה? ומה הם 

ההשלכות בחיי היומיום?

לרשות מגזין "רכב+" הועמדו שתי מכוניות מיצובישי לנסר חדשות וזהות, אדומה ולבנה, ארבעה סטים של צמיגים, 

צוות טכני מיומן, נהגי מבחן ומסלול אספלט מפותל. הטמפרטורה בחוץ הגיעה ל-32 מעלות ולחץ האוויר בצמיגים 

נמדד בקפידה.

מעבדה משוכללת לא הייתה לנו, אך חזרה על ביצוע הניסויים שוב ושוב הצביעה על מגמה כללית ומסקנות ברורות.

עיקר הבדיקות שערכנו התמקדו בבלימות בקו ישר, במסלול יבש ובמסלול רטוב. בנוסף, ביצענו עם הצמיגים השונים 

נהיגת סלאלום ונסיעה מהירה במסלול המפותל. מטרתנו הייתה לבדוק אם צמיג איכותי ויקר, עדיף על צמיגים זולים 

יותר ומוכרים פחות. 

המבחן  צמיגי  ואילו  יפן  תוצרת   Advan יוקוהמה  צמיגי  מורכבים  גלגליה  כשעל  ארצה  מיובאת  לנסר  המיצובישי 

שלרשותנו היו - צמיגים מתוצרת אירופאית, שמחירם לצרכן 600 שקל לצמיג )יסומנו באות A( וסט זהה נוסף אך 

משומש שעבר כ-40,000 ק"מ )B(. בנוסף, סט צמיגים מתוצרת סין שמחירם 410 שקל )C( וסט צמיגים סיני זול יותר 

.)D( בעלות 380 שקל לצמיג

הגלגלים  החלפות  על  רב,  ותק  בעל  לצמיגים  מומחה  ברבי,  גבריאל  בראשות  טכני  צוות  עמל  הטיפולים  ברחבת 

במיצובישי התורנית. צוות מדידה פיקח על נקודת הבלימה ורשם את מרחקי העצירה. ואילו נהג המבחן נאלץ לבעוט 

שוב ושוב, עשרות פעמים, בדוושת הבלם האומללה.

הצלהגלגל

 ] רכב+ בודק [

מיצובישי לנסר JET FIGHTER שועטת קדימה 
במסלול. שלא כמו מטוס קרב, היא לא עומדת 
להמריא. הלנסר נשארת צמודה לקרקע וטוב 

שכך. מהירות היעד היא 90 קילומטרים לשעה, 
הצמיגים הם מתוצרת סין ונקודת הבלימה 

מתקרבת במהירות. בעיטה חזקה בדוושת הבלם 
מביאה להנמכת חרטום המכונית וליצירת קולות 
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ערוכים ומוכנים לקראת הבדיקות

צמיגים תחת עומס. פניה במהלך ביצוע הסלאלום

רכב

ככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר 
והדרישות מהצמיג יעלו, יבלוט 
ההבדל בין צמיג נחות לאיכותי

 ] רכב+ בודק [

רכב

הניסוי 

מטרת הניסוי היא לבחון את התנהגות המכונית תחת שינויי כיוון מאומצים, תוך כדי העברות 

משקל לפנים - אחור ומצד לצד - ניסוי המדמה מצב חירום בו הנהג נאלץ לשנות את כיוון 

נסיעת המכונית בפתאומיות. כאן נמדדת יכולת הצמיג לעמוד תחת עומסים מכיוונים שונים.

הצבנו שורת קונוסים במרחק 22 צעדים בין קונוס לקונוס. נהג הניסוי התבקש לבצע סלאלום 

בין הקונוסים במהירות אחידה ככל הניתן.

.ESP יש לציין כי הניסויים נערכו במכוניות המצוידות במערכת בקרת יציבות

התוצאות

מהירות יציאהצמיגיםמהירות כניסה

60 קמ"שאירופאי חדש )A(60 קמ"ש

45 קמ"שסינים )C(60 קמ"ש

60 קמ"שאירופאי חדש )A(70 קמ"ש

איבוד שליטהסינים )C( 70 קמ"ש

איבוד שליטהסינים )D(70 קמ"ש

המסקנות

נגזר  העומס  מסוים.  אחיזה  לגבול  עד  היא  עומס,  תחת  כיוון  שינויי  לאפשר  הצמיג  יכולת 

מהמהירות וחדות הפניה. צמיגים איכותיים יותר יאבדו אחיזה מאוחר יותר ויאפשרו להיחלץ 

ממצבי חירום טוב יותר. 

מקרא:

צמיג A - תוצרת אירופה )600 שקל(

צמיג B - משומש תוצרת אירופה )40,000 קילומטרים (

צמיג C - תוצרת סין )410 שקל( 

צמיג D - תוצרת סין )380 שקל(

תעודת הזהות של הצמיג
על גבי הצמיג רשום מידע רב וחשוב. החל ממידותיו, החייבות להתאים לאלה שיצרן הרכב קבע לדגם 

הרכב המסוים, דרך תאריך ייצור הצמיג ועד ללחץ האוויר המקסימאלי המותר לנפח את הצמיג.

במיצובישי לנסר 1.6 מידות הצמיג הן - 205/60R16 ובתרגום לשפת אנוש: 205 מ"מ רוחב סוליית 

הצמיג, כש-60 אחוז מרוחב זה הם למעשה גובה דופן הצמיג )חתך( וקוטרו הפנימי של הצמיג )שהוא 

בעצם קוטר החישוק- ג'נט( הוא 16 אינץ'. האות R מציינת כי מבנה שלד הצמיג הוא רדיאלי.

על גבי הצמיג מוטבע גם תאריך ייצורו המצוין בקוד. 0511 פירושו שהצמיג יוצר בשבוע החמישי בשנת 

.2011

קוד מהירות - מסומן באות אנגלית )בודדת בדרך כלל( המסמלת את המהירות המרבית שאליה מותאם 

הצמיג, לדוגמה - קוד המסומל באות H מסמל מהירות מרבית של 210 קמ"ש.

ציון כיוון נסיעה - מופיע בשני אופנים: חץ המצביע על כיוון התגלגלות הצמיג או סימול המילה 

OUTSIDE, המסמנת שצד זה של הצמיג מורכב כלפי חוץ.
MAX LOAD - מציין את העומס המקסימאלי שצמיג בודד מסוגל לשאת בק"ג או בליברות.

MAX PRESSURE - מציין את מקסימום לחץ האוויר שניתן לדחוס לצמיג.

צמיגים שנתפרו לפי מידות של רכב מסוים, מגיעים עם סימון מיוחד המורכב על פי רוב משתי אותיות 

לועזיות ומספר הצמוד אליהן )MO ,G1 ,N3(. למשל במרצדס, כל הדגמים החדשים של יצרן זה, מגיעים 

עם המלצה להשתמש בצמיגים המסומנים ב-MO לשיפור ביצועי הרכב.

בלימה בכביש רטוב
במשטח הרטוב ההפרש בין A ל-C )80 קמ"ש( עלה לכמעט שלושה מטרים ואילו בין A ל-D )90 קמ"ש( 

לא היה כמעט הבדל.

הניסוי

מטרת הניסוי הייתה לדמות בלימת חירום בכביש אספלט רטוב בחלקו ואת יכולת המכונית לעצור 

במרחק הקצר ביותר האפשרי, תוך כדי ניקוז המים שמתחת לצמיג.

צורת ביצוע המבחן הרטוב זהה לזו שביצענו בניסוי הבלימה במסלול יבש. ההבדל היחיד הוא הרטבה 

)חלקית( של הכביש בעזרת ממטרות. החלק הרטוב היה בעיקר באזור תחילת הבלימה, כשבהמשך 

עברה המכונית לאזור יבש יותר.

התוצאות

מרחק עצירה במטריםצמיגיםמהירות

35.72אירופאי חדש )A(80 קמ"ש

40.38אירופאי משומש )B(80 קמ"ש

38.66סינים )C(80 קמ"ש

47.52אירופאי חדש )A(90 קמ"ש

47.10סינים )D(90 קמ"ש

45.88מקוריים )יוקוהמה(90 קמ"ש

המסקנות

לצורת הסוליה ולמבנה חריצי הצמיג, תפקיד מכריע בניקוז המים מהכביש. מרחקי העצירה התארכו 

משמעותית והתגלה כי הצמיג הזול ביותר מוצלח דווקא בבלימה על משטח רטוב.

סלאלום
בנהיגת הסלאלום הורגש הבדל בין A היקרים ל-C ול-D הסינים. ניתן היה לראות ולחוש כי הצמיגים 

יותר את אחיזתם. והתוצאה: כניסה  יותר, עומדים פחות בעומס כוחות הצד ומאבדים מהר  הזולים 

לסלאלום במהירות 60 קמ"ש ויציאה מהסלאלום באותה מהירות )60 קמ"ש( התאפשרה רק עם צמיגי 

ביצוע  יותר.  נמוכה  במהירות  מהסלאלום  ויצאה  ממהירותה  המכונית  איבדה  האחרים  בצמיגים   ,A

סלאלום במהירות גבוהה יותר )70 קמ"ש(, הביאה לאיבוד השליטה במכונית שצוידה בצמיג הזול יותר.

בלימה בכביש יבש
בבדיקת מרחקי הבלימה במסלול היבש, בין הצמיגים היקרים A, לאלה הסינים C )במהירות 80 קמ"ש(, 

עמדו ההבדלים במרחקי העצירה על ממוצע של חצי מטר לטובת הצמיגים היקרים )A( ואילו במהירות 

90 קמ"ש, גדל הפער לכמעט שני מטרים.

הפרש גדול יותר נרשם בין היקרים והחדשים )A( לאלה המשומשים )B( מאותו סוג. שם ההפרש )ב-80 

קמ"ש( עמד על כארבעה מטרים! 

הניסוי

את  לעצור  הצמיגים  יכולת  ואת  יבש,  אספלט  בכביש  חירום  בלימת  לדמות  הייתה  הניסוי  מטרת 

המכונית במרחק הקצר ביותר האפשרי.

לאורך מסלול אספלט ארוך, האיץ נהג המבחן את המיצובישי למהירות הרצויה ובלם אותה שוב ושוב 

סימון  מנקודת  הייתה  המרחק  מדידת  המקסימאלית.  בעוצמה  נעשתה  הבלימה  המסומנת.  בנקודה 

התחלת הבלימה ועד מרכז הגלגל הקדמי של המכונית שנעצרה.

בכל ניסוי נערכו ונמדדו 10 בלימות.

התוצאות

מרחק עצירה במטריםצמיגיםמהירות

23.72אירופאי חדש )A(80 קמ"ש

27.13אירופאי משומש )B(80 קמ"ש

24.12סינים )C(80 קמ"ש

32.00אירופאי חדש )A(90 קמ"ש

34.20סינים )D(90 קמ"ש

המסקנות

ההבדלים במרחקי הבלימה אולי לא נראים משמעותיים, אבל גם מטר בודד הוא קריטי. ההפרשים 

גדלים ביחס למהירות וצמיגים משומשים בהחלט נחותים ביכולתם מכל צמיג חדש. 

בודקים מודדים ורושמים
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ההבדלים במרחקי הבלימה אולי לא נראים 
משמעותיים, אבל גם מטר בודד הוא קריטי

????????
הצוות הטכני מחליף סט גלגלים במיצובישי

האדומה נחה, הלבנה יוצאת לדרך. האבאראט שימשה כרכב שירות
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נהיגה במסלול המפותל

ואילו בצמיגים   A קו הפניה עם צמיגי  בנהיגה מהירה במסלול המפותל, קל היה לשמור על 

האחרים, החליקה המכונית יותר ומהירות הנסיעה פחתה.

הניסוי

מטרת הניסוי כאן היא לדמות נהיגה משתנה - האצה, בלימה ופנייה וכך למעשה לבדוק את 

יכולת הצמיג לעמוד בעומסים מסוגים שונים. בניסוי הזה לא התבצעה מדידה מספרית, אלא 

הסתמכנו על קבלת משוב משני נהגי מבחן.

התוצאות

המשוב שהתקבל משני הנהגים היה דומה. במכוניות שצוידו בצמיגי A, נשמרה מהירות נסיעה 

תחושה  לנהגים  וסיפקה  המקוריים  הפנייה  מקווי  סטתה  לא  כמעט  המכונית  יותר.  גבוהה 

מדויקת יותר מהצמיגים. הנהגים דיווחו שהמכונית התנהגה בצורה חדה יותר, פנתה טוב יותר 

ופחות "נמרחה" בסיבוב מאשר עם הצמיגים הזולים יותר.

המסקנות 

באיכות  מאוד  תלויים  הצמיג  של  האחיזה  וגבולות  הנהג  שמקבל  המשוב  המכונית,  ניהוג 

הצמיגים. הצמיגים הם החוליה החשובה בשרשרת וצמיג זול עלול "לקלקל" מכונית טובה.

סיכום
מרחק עצירה המתארך במטר או שניים עשוי להיות ההבדל בין חוויה מפחידה לאירוע טראגי. שמירה 

על קו פניה רצוי בתמרון חירום או בעיקול חד, הוא לפעמים ההבדל בין כמעט תאונה לתאונה.

גם אם תתקינו במכוניתכם צמיג זול וגרוע, המכונית תאיץ, תבלום ותפנה. במהירויות נמוכות 

כנראה שלא תרגישו כמעט בהבדל, אך ככל שהמהירות תהיה גבוהה יותר והדרישות מהצמיג 

יעלו, יבלוט ההבדל בין צמיג נחות לאיכותי.

אין לנו תמיד שליטה על מה שיקרה במהלך הנהיגה. במקרה של כניסה מהירה מדי לסיבוב או תמרון 

חירום, ידרשו הצמיגים להוכיח את עצמם. במקרים כאלה, צמיג נחות וזול עלול לעלות ביוקר.

תודה על עזרה בהכנת הכתבה לגבריאל ברבי ממקור הצמיג והפרונט ב״ש וקמור צמיגים.

השתתף בהכנת הכתבה סטס גולברג.

תחזוקת הצמיגים
<< בדיקה תקופתית של לחץ האוויר )לפחות אחת לחודש( חשובה והכרחית. לחץ האוויר 

המתאים לרכב שלכם מופיע על גבי מדבקה בדופן דלת הנהג או במכסה מיכל הדלק )וכמובן 

בספר הרכב(.

 << נסיעה עם לחץ אויר נמוך או רב מדי, תגרום לצריכת דלק גבוהה יותר, שחיקה מהירה 

ולא אחידה של הצמיג, התפתחות חום ועיוותים והקטנת עמידות ויציבות צמיג עד לאובדן 

שליטה ואף לפיצוץ הצמיג. מומלץ לנפח את צמיגי הרכב בחנקן. כך תפחת הירידה בלחץ 

האוויר מהצמיג, בנוסף להארכת חיי הצמיג.

<< הרכב סוטה ומושך לכיוון מסוים, או שמורגשות רעידות בגלגל ההגה? הסיבה לכך יכולה 

לנבוע מכיוון גלגלים )פרונט( לקוי, שהוא בעצם כיוון גיאומטרי של הזרועות המחזיקות את 

גלגלי הרכב. מצב שכזה עלול להיווצר כתוצאה מכניסה לבור או פגיעה בדופן המדרכה או 

סיבות אחרות שגרמו לחבטה או זעזוע לגלגלי הרכב. אפשרות נוספת היא שנפגע האיזון של 

גלגלי הרכב )איזון בין צמיג הרכב לחישוק עליו הוא מורכב(.

<< כיוון גלגלים ואיזונם חשוב לבטיחות הנסיעה ומשפיע באופן ישיר על אורך חיי הצמיגים.

<< התבוננות בצמיגי הרכב עשויה לגלות תופעות חריגות כמו חתכים, בליטות או נפיחויות. 

גילוי חריג שכזה עשוי להציל חיים. גם בדיקת עומק החריצים בסוליית הצמיג, עשויה לגלות 

צמיג שחוק עם עומק חריצים קטן מדי, דבר שישפיע על ניקוז המים בכביש רטוב, למשל. 

את גבול השחיקה המותר ניתן לבדוק ע"י מצביעי שחיקה )אינדיקטורים(, הנראים כפס גומי 

מלא השקוע בחריצי הסוליה. במקרה ועומק החריץ שווה לגובה אותו פס גומי )אינדיקטור(, 

משמע שהצמיג שחוק מדי ויש להחליפו.

<< במידה ומתגלה תופעה חריגה בצמיג, יש לגשת בדחיפות לנקודת שירות מוסמכת 

לצמיגים.

<< צמיג שאיבד אוויר )תקר( והמשיכו איתו בנסיעה, אפילו למרחק קצר, ניזוק. יש צורך 

בבדיקתו ע"י בעל מקצוע על מנת לבחון את מידת הנזק.

<< מומלץ להחליף צמיגים כל 3-4 שנים. גם אם רמת שחיקתו סבירה, הצמיג מתייבש, 

מתבלה ומאבד מיכולת האחיזה, כמוצג בניסויי הבלימה והסלאלום. ככלל, רצוי להחליף 

צמיגים בתדירות גבוהה ולא להישאר עם צמיגים לאורך תקופה ארוכה מדי, בין אם הם 

יקרים, או זולים. 
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רכב

מיצובישי לנסר ג'טפייטר ספורט 1.6
Don’t fight over me

בדרך חזרה לסוכנות מיצובישי, התחלתי לסכם לעצמי את 24 השעות בחברתה של הלנסר ג'טפייטר ספורט.

הדבר הראשון והבולט הוא שלמרות שמה, היא לא ספורטיבית. למעשה היא מאוד לא ספורטיבית - גיר 4 

הילוכים ארוך ולא נוח לשימוש ידני, מתלים רכים והגה חסר תקשורת לא מתאימים להגדרה ספורט.

הדבר השני הוא שחסרה מערכת בקרת שיוט, כי הג'טפייטר מזמינה לשייט בנינוחות ב- 100 קמ"ש. במהירות זו, 

המנוע מנמנם מתחת ל- 2000 סיבובים וצריכת הדלק היא כ- 15 קילומטר לליטר בנזין, המתלים סופגים בנחת 

את מפגעי הכביש ומערכת הקול המקורית, איכותית ומפנקת עם 6 רמקולים.

עכשיו נשאר רק להבין את הבחירה בשם ג'טפייטר הספורטיבי. אולי הבחירה נבעה מעצם הפסקת השיווק של 

האיבו 10 הקיצונית. אולי היא באה לספר על רכב כאילו חדש לאחר חוסר ההצלחה של הדגם היוצא. הסיבה 

האמיתית לא ידועה. אבל זה נראה שהיבואנית מפספסת את היתרונות של הלנסר עם בחירת השם המחייב והלא 

קולע.

הג'טפייטר, עם מנוע 1.6 ליטר, 117 כוחות סוס ב-6,000 סיבובים, 17.4 קג"מ ב-4,000 סיבובים, גיר 4 הילוכים 

ארוך ומתלים רכים, אינה פייטרית כמו שכבר נאמר בתחילת הכתבה. 

היתרון שלה מגיע בדמות תא נוסעים מרווח ונעים )חבל שאין בקרת אקלים מפוצלת(, נוחות נסיעה טובה, אחיזת 

כביש גבוהה, התנהגות בטוחה וצפויה ללא כל יומרות ספורטיביות ועם הבונוס בדמות ציון ירוק 5 וצריכת דלק 

נמוכה. 

הלנסר בגלגולה הנוכחי, היא פחות ג'טפייטר ויותר פמיליקאר. ככזאת היא בהחלט מכונית ראויה, בעיקר בגרסת 

הבסיס שעולה 122,000 שקל. 
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מצובישי לנסר. בטוחה, לא ספורטיבית

אבארת' 500C גיר אלקטרוני
Let the sun shine in

היא קטנה, מעלה חיוכים לכל מי שרואה אותה, אוורירית כל עוד הגג פתוח לרווחה, חסכונית אם 

שומרים על רגל ימין הגיונית ומעל הכל היא איטלקית לטוב ולרע. 

אבארת' זה שם מחייב שמזמין לנהיגה, בטח כשהוא מוצמד ל-500 המוצלחת של פיאט. אז 

קדימה לדרך.

נכנסים. קצת צפוף אז פותחים את הגג עד הסוף )שני שלבים(. עכשיו נכנס אור, הרבה אור. גלגל 

ההגה גדול ביחס לגודל הכללי של ה-500. דורש הסתגלות קצרה. גם כיסא הנהג דורש הסתגלות 

בזכות שיטות כיוונון איטלקיות. כמה ניסיונות ומצאתי תנוחה מספקת. ההגה רחוק אך לא מידי, 

הכיסא מעט גבוה.

מניעים. אגזוז המונזה המותקן ברכב המבחן מגרגר מאחור בנעימות. מבקש העלאות טורים 

תכופות.

ב-500C מותקן גיר אלקטרוני )רובוטי( בעל 5 הילוכים. במקום ידית הילוכים יש ארבעה כפתורים 

עגולים ויפים. החלפת ההילוכים נעשית רק על ידי מנופים נאים מאחורי ההגה. בהורדות הילוכים 

המחשב מוסיף גז ביניים. פעולה חשובה עם בונוס בדמות הסאונד מהאגזוז. מצאתי את עצמי 

מוריד הילוכים גם בלי כל צורך ממשי. 

נוסעים. למרות שמדובר ברכב קל משקל )1,085 קילו( המחובר למנוע 1.4 ליטר מוגדש טורבו 

)140/5,000 סוסים, 20/2000 קג"מ( התחושה עצלה מתחת ל-2,500 סל"ד. בנסיעה באזור עירוני 

ה-500C קופצנית בזכות מהלך מתלה קצרצר וצמיגים בחתך 40. מחוץ לעיר הקופצנות נמשכת אך פחות מורגשת. 

פונים. בכניסה לסיבוב, החרטום מגדיל את הקו המבוקש. ניתן לתיקון קל על ידי עזיבת גז מדודה. תיקון גס יכול בקלות להפוך להיגוי יתר בזכות שלדה קצרה וקשיחות המרכב. בקרת האחיזה תעבוד שעות נוספות עד 

לימוד האופי העוקצני של האבארת' מופשלת הגג.

מסכמים. ה-500C יקרה, 195,000 שקל לפני אגזוז המונזה. קטנה, רק 4 אנשים יכולים לשבת בה ואז יש מקום למטען בגודל של מטען סלולרי. קופצנית, עוקצנית ולא הגיונית. אבל ה-500C מקסימה, עם המון אופי, 

נוכחות ושמחת חיים איטלקית בלתי מוסברת. הייתי שמח שהיא תהיה שלי. 
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אבארת' C500. איטלקיה משובבת נפש

לאורך מסלול אספלט ארוך, 
האיץ נהג המבחן את המיצובישי 

למהירות הרצויה ובלם אותה 
שוב ושוב בנקודה המסומנת

רכישת צמיג
שוק צמיגי הרכב בישראל, מגלגל מדי שנה קרוב למיליארד שקל והוא אחד התחרותיים בעולם, עם כ-100 מותגים שונים. כאשר עומדים 

לרכוש צמיגים חדשים, כדאי לכם לערוך סקר מחירים במספר צמיגיות כיוון שהפרשי המחירים יכולים להיות משמעותיים. 

בנוסף, חשוב לרכוש צמיגים על-פי המידה המופיעה ברישיון הרכב ובעלי קוד מהירות ועומס מתאימים. כמו כן, יש להתקין צמיגים זהים 

על אותו הסרן ורצוי להחליף את ארבעת הצמיגים יחד. במידה ורכשתם שני צמיגים חדשים, התקינו אותם על הסרן האחורי. 

תקינה אירופאית שתיכנס לתוקף החל מנובמבר 2012 באירופה, באה להקל עלינו הצרכנים את בחירת הצמיג למכוניתנו. תווית מיוחדת 

שבה שלושה פרמטרים תודבק על כל צמיג ותדרג את התכונות הבאות: התנגדות לגלגול - יכולת הצמיג להשיג צריכת דלק ופליטת 

מזהמים נמוכה יותר. מסומנת בשבע דרגות. בלימה בכביש רטוב - גם כאן שבע דרגות. ההפרש ביניהן נמדד בבלימת חירום על כביש 

רטוב במהירות 80 קמ"ש. בין דרגה לדרגה, הפרש של 3-6 מטרים. רעש - רעש הצמיגים מחוץ לרכב בדציבלים. 

תקינה זו תכנס בעתיד לתוקף גם בארץ.
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רכב 23רכב22 

מימין לשמאל )מאחור(: סילברדו, האנטר, סטיד, ראם.
RZR ,KTM ,CAN-AM :)מימין לשמאל )בשורה הראשונה

 ] מעלים אבק [

אופנוע ה-KTM הכתום מלפנים, מרחף מעל המהמורות והבורות, מסחרר גלגל אחורי 
ומתרחק. האבק שהוא מעלה, מקשה עלי לראות את הדרך. שני בשיירה, מאחורי הגה 

ה-RZR, אני מנסה לצמצם את הפער, אך לשווא. בעקבותינו, טרקטורון CAN-AM צהוב 
ומפלצתי עם רוכב קצת יותר רגוע, והרחק הרחק מאחור, מתנהלת לאיטה שיירת 

הטנדרים. החלטנו לברוח מהפקקים, מהשגרה וממצלמות המהירות, אז ירדנו למדבר 
ולקחנו איתנו שבעה כלים, שמונה ילדים ורשת צל אחת. חם כאן

מאת אייזיק דוידוביץ' | צילומים: אלון רון

הבריחה
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LTZ שברולט סילברדו
אייזיק דוידוביץ' | צילום: אלון רון

Super size me
עם אורך של חמש מטר שמונים וחמש וקצת, מצחיק שאת גרסת "תא נהג מורחב" 

של הסילברדו ניתן לכנות הדגם הקצר... אנחנו דווקא קיבלנו את הארוך, בעל הקבינה 

הכפולה, שמשתרע מעל ששה מטרים אורך. 

כשנזכרים גם בנפח מנוע הדוראמקס - 6.6 ליטר V8 המתוגבר במגדש טורבו, בלם אגזוז 

ומשקל עצמי של מעל שלושה טון, דבר אחד ברור - הסילברדו הזו היא ענקית!

אבל לנו זה לא הספיק - הוספנו לסילברדו נגרר וקיבלנו אורך של אוטובוס ממוצע. 

כך שייטנו לנו לעבר הדרום כשרק מבט במראה, הזכיר לנו כי אנחנו בעצם גוררים את 

הפולריס. את הסילברדו, עם כמעט 400 כוחות סוס והררי מומנט, המשקל הנוסף 

מאחור כמעט ולא דיגדג. תאוצות שמשפילות רכב פרטי ושיוט נינוח ומפנק, הם בונוס 

ברכב שתכליתו לשמש לעבודה. בגרסת ה-LTZ המפוארת רשימת התוספות ארוכה 

ומרשימה. בורר "מצב גרירה" בתיבת ההילוכים ותצוגת לחצי אוויר לכל גלגל בנפרד, 

למשל, הם מפרט חיוני לרכב שעובד, ותשתדלו לא ללכלך את מושבי העור בבקשה.

136 ליטרים של סולר )ו-19 ליטרים של אוריאה להפחתת פליטת גזים רעילים( הם לא 

מעט, אך קצב שריפתם ובמיוחד תחת עומס, הוא גבוה. יתרונו הכלכלי של הסילברדו 

הוא באפשרות לקיזוז המע"מ, שווי שימוש אפס, הכרה מלאה בהוצאות הרכב, החזר בלו על הסולר ואגרת רישוי מופחתת.

טנדרים מסוגו של הסילברדו שמשקלם הכולל הוא מעל 3.5 טון, נהנים מהטבות המס הללו אך דורשים רישיון לרכב משא C1. היתרון הוא בעוצמה, בפינוק בכושר הנשיאה, החיסרון הוא בגודל ובצריכת הדלק.

אהבנו את הסילברדו ובמיוחד במרחבים הפתוחים. שם, כשלא נדרשים לתמרן בין מכוניות קטנות וברחובות צפופים, כיף לרכוב על גבי גבו הרחב של הדינוזאור. למשימות שטח ניתן לצייד את הסילברדו 

בחבילת שטח Z71 הכוללת נעילת דיפרנציאל אחורי אוטומטית, צמיגי שטח, בולמי זעזועים ועוד.

מחיר הגרסה כפולת הקבינה ברמת גימור LTZ עם חבילת השטח - 254,000 שקל לפני מע"מ.

4X4 דודג' ראם
ערן אביבי | צילום: אלון רון

לצאת מהגבולות
הוא גדול, הוא חזק, הוא לא הגיוני ביחס לארץ שלנו אבל קשה להתעלם מהקסם שהוא מהלך על הסובבים אותו.

דודג' ראם בגרסה הקצרה, רק 6 מטר ו- 3 סנטימטר, מעמיס טרקטורון ויורד לדרום.

במהלך השיוט הנינוח עם המפלץ, היכה בי הרעיון להשכיר אותו כיחידת דיור ניידת ומרווחת עם סלון מעור ומחסן בילט 

אין. ככה, לא תצטרכו לחפש מקום חניה ברחוב שלכם ל-6 מטר אורך ו-2 מטר רוחב, ופשוט תחנו בחניון העירוני הקרוב 

למחוז חפצכם.

במהלך המבחן, משקל הטרקטורון והציוד הרב לא הטריד את המנוע הקאמינס הגדול, 6.7 ליטר, 350 סוסים ו-89.9 קג"מ. 

גם עליות סדום לא גרמו לו להאט או להתאמץ.

נוחות הנסיעה טובה על אספלט חלק, זאת למרות שהרכב קשוח ובנוי לשאת משקל רב. כשהאספלט הופך משובש, מגיב 

הראם בעצבנות וקופצנות מוגזמת. קחו בחשבון שבנהיגת שטח הרכב גדול מדי כדי להתמודד עם שטח טכני ומעברים 

מורכבים.

ועדיין, יש קהל לדודג' וחבריו לקטגוריה. אחת הסיבות היא מקלט המס שהם מספקים - הכרה מלאה בהוצאות, שווי 

שימוש אפס והחזר על הבלו. ועם צריכת דלק סביב 6 קילומטר לליטר סולר, יש הרבה הוצאות. סיבה נוספת וחשובה היא 

כושר הנשיאה וגודל הארגז. בדודג' ניתן להעמיס 1338 קילו בארגז גדול הממדים. ברכב המבחן הותקנה סגירה ננעלת 

לארגז )אופציה(, המאפשרת להשאיר ציוד ללא חשש מגשם או גניבה. החיסרון הוא שהמערכת תופסת חלק מהארגז 

ומפריעה להעמסה. אנחנו נאלצנו להשאיר את דלת הארגז פתוחה כשהעמסנו את הטרקטורון.

סיכום מגודל. בדודג' ראם יש כוח ומקום בשפע, גם בגרסה הקצרה. ניתן לארח עד שישה נוסעים בסלון כולל בעל הבית ואם 

צריך, ניתן לגרור עוד בית קטן בנוסף. אנחנו אוהבים את מגודלי הגוף למרות שהם לא באמת מתאימים לצרכים המקומיים. 

כדי ליהנות ממה שיש לראם להציע, אתם צריכים רישיון על משאית קלה )C1( ו-218,900 שקל לפני מע"מ.

רכב

הי דרומה
יום קודם. לי יש את הכי גדול - שברולט סילברדו כפול קבינה באורך ששה מטרים פלוס 

נהנה לשייט עם המפלצת הארוכה הזו. בצהריים עוד  נגרר. כביש שש בדרך דרומה, אני 

שברתי את הראש איפה לעזאזל אני מחנה את הדבר הזה ברחובות העיר רעננה. זה לא היה 

פשוט. 

דבש  ואחת  ילדים  שמונה  גברים,  שישה  ובתוכם:  דרומה  בשיירה  נעים  טנדרים  ארבעה 

- כלבת פיטבול. הנשים נשארו הפעם בבית. ילדים, גברים וצעצועים. יחד איתנו, על גבי 

פדלים  מכונית   - הצעיר  לדור  הפתעה  ואפילו  שטח  אופנוע  טרקטורונים  שני  הטנדרים, 

מגניבה.

בבוקר, עוד התרוצצנו באזור המרכז והעמסנו את הכלים על גבי טנדרים - לאחד רתמנו 

נגרר, על השני העמסנו טרקטורון ואת האופנוע קשרנו היטב לארגז הטנדר השלישי. רק 

טנדר אחד יצא בזול וסחב תיקים בלבד. עכשיו אנחנו כבר בדימונה בהפסקה, מתדלקים 

ועושים קניות בסופר. שירי הכינה לנו רשימת מצרכים חיוניים להישרדות במדבר, רשימה 

מסודרת, כמו שרק נשים יודעות לעשות. 

את הירידות של כביש 25 לכיוון צומת הערבה, אנחנו עושים כבר עם רדת החשיכה. השיירה 

ארוכה והנסיעה איטית. אוטוטו אנחנו מגיעים, אבל הילדים כבר מאבדים את הסבלנות, רק 

דבש עדיין ישנה. למושב נאות הכיכר אשר בצפון ים המלח, מוביל כביש 2499 שהוא צר 

ושומם, אבל בחאן של שקדי, לשמחתנו, כבר מוכנים לקראת בואנו - אוהל גדול ומרווח עם 

הרבה מזרנים ואפילו מאווררים. ילדים, הגענו!

החניון מתמלא אט אט במגוון גדול של כלים: שברולט סילברדו מגודל ודודג' ראם, מאיים 

לא פחות, הם האמריקאים הקשוחים שבחבורה. מיצובישי האנטר חתיך וגרייטוול סטיד 

שחור וידני הם הטנדרים "הקטנים". לצידם ריינג'ר RZR 570, טרקטורון CAN-AM אאוטלנדר 

1000 ואופנוע אינדורו KTM250. עדיין לא מאובקים, עדיין נקיים ונוצצים, אבל המצב הוא, 

כמובן, זמני. 

נחל אמציהו
שש בבוקר. עוד לפני שהילדים התעוררו, ברחנו לנו בשעת בוקר מוקדמת מהחאן ויצאנו 

לצלם תמונה קבוצתית גדולה של כל הכלים. אלון הצלם טיפס על צוק, מיקם את הכלים 

כל  למקם  פשוט  שלא  מסתבר  קצרים.  סיבובים  בינתיים,  עליהם,  גנבנו  ואנחנו  מתחתיו 

כך הרבה כלים בתמונה אחת - האופנוע קצת נעלם בתמונה, הטנדרים מאחור מוסתרים 

ולהכניס קצת שמיים מזווית צילום גבוהה, זו משימה לא קלה. מזג האוויר בשעת הבוקר 

המוקדמת הזו - מעולה ואנחנו, יתברר לנו מאוחר יותר, עוד נתגעגע אליו. 

אוספים את הילדים ויורדים לשטח. הכניסה לנחל אמציהו מתחילה מהכביש המחבר בין 

מושב נאות הכיכר למושב עין תמר. פונים לכיוון מערב, עוברים ליד קראוונים של פועלים 

תאילנדים ומגיעים לדרך עפר מאובקת. נחל אמציהו מתגלה במלוא הדרו - הקירות משני 

צדדיו גבוהים ומרשימים. אנחנו מורידים את הכלים מגב הטנדרים בעזרת רמפה מאולתרת 

הקלים  לכלים  הדרך  את  מפנה  הטנדרים  שיירת  הנחל.  לאורך  לנוע  ומתחילים  בשטח, 

והמהירים יותר. בדרך הזו, אם רוצים ליהנות מהנוף, חייבים לשמור על "מרווחי אבק" בין 

כלי הרכב. ויש כאן אבק, המון אבק...

 ] מעלים אבק [

רכב

אסור לחפף באמצעי בטיחות. ציוד מיגון 
- הכרחי, קסדות וחגורות בטיחות בוודאי 

ובוודאי. רשתות צד חייבים לסגור ומיגון לגוף 
רוכב האופנוע הוא לא אופציה, הוא חובה!

בוקר בחוות זעק. סוסים הגיעו לבקר במאהל

הכי ארוך שיש. סילברדו עם נגרר

עוצמתי

חאן שקדי. אווירה נעימה ומפלט מחום המדבר

מרשים

דן על האופנוע לבוש מיגון מכף רגל ועד ראש, שועט קדימה. נעה ואני בריינג'ר 

RZR האדום ובעקבותינו אלון על ה-CAN-AM הצהוב. שיירת הטנדרים, נשארה 

והכרכרות  - הסוסים תמיד קדימה  זה במערב הפרוע  ככה  לה הרחק מאחור. 

מאחור.

בנחל הרחב והשומם, הסכנה היא לא מתקיפת שבט אינדיאני שיפתיע ממארב 

מתוכנן. המלחמה של הרוכב או הנהג היא בין האדרנלין הזורם בעורקיו, לשיקול 

מזמינה  הגז  ומצערת  חזקים  הכלים  מפתה,  הדרך  בראשו.  המתרחש  הדעת 

לפתוח אותה. המעבר בין חוויה כייפית לכאב או תאונה, קרוב יותר משנדמה. 

בטיחות  וחגורות  קסדות  הכרחי,   - מיגון  ציוד  בטיחות.  באמצעי  לחפף  אסור 

לא  הוא  האופנוע  רוכב  לגוף  ומיגון  לסגור  חייבים  צד  רשתות  ובוודאי.  בוודאי 

אופציה, הוא חובה!

אני דוהר על הריינג'ר, נעה לידי מתלהבת, מצמצמת את עיניה אל מול הרוח 

והאבק. אמנם זהו הריינג'ר RZR הקטן יותר - רק 570 סמ"ק, אבל כוח ומהירות 

לא חסרים לו. המתלים שלו מגהצים כל מהמורה, בור, או קפל קרקע בצורה 

מרשימה. דן על האופנוע משתמש בעיקר בגפיו לבלימת הזעזועים ואילו רוכב 

ה-CAN-AM החזק נדרש למיומנות וכוח בכדי להפנות את הכלי הכבד, אחרת 

פשוט ימשיך ישר. חום אימים כאן ומזגן לא קיים בכלים הללו, המיזוג כאן היא 

הרוח ועוצמתה היא נגזרת של מהירות הנסיעה, אז חייבים להגביר מהירות.

את  מנערים  הטלטולים  נעימה,  ממש  לא  הנסיעה  המזגן,  אף  על  בטנדרים, 

סטרילית,  תחושה  סגורים,  חלונות  במיוחד.  מהירה  לא  בנסיעה  גם  הנוסעים, 

ניתוק מהשטח. לא ממש כיף, אלא למפונקים בלבד. מחליטים על עצירה לחניון 

יום. רשת הצל נפרשת ונקשרת לגגות הטנדרים. החום רב והאוויר עומד. כאן 
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גרייט וול סטיד 4X4 DLX טורבו דיזל
ערן אביבי | צילום: אלון רון

4X4 מיצובישי האנטר דקאר
ערן אביבי | צילום: אלון רון

לכל שבוע יש סופשבוע
כולם כבר יצאו חזרה לכיוון חאן שקדי. הטנדרים המגודלים לכיוון כביש הערבה ומשם 

לנאות הכיכר. ה-RZR  וה-CAN-AM עם תירוש ואלון חייבים לחזור דרך השבילים 

המהירים של נחל אמציהו. אני בהאנטר דקאר, הכביש הוא לא אופציה מבחינתי וגם 

מבחינת ההאנטר. אור ואיתמר נחגרים בכיסאות הבטיחות, בעוד אני עושה סיבוב אחרון 

באזור המאהל המאולתר שלנו. אני מוודא שלא נשכח בשטח כלום וגם נותן לכלים 

הזריזים מרווח בטיחות ואבק. 

יאללה, גז...

מיצובישי האנטר דקאר, 2.5 ליטר טורבו דיזל, 178 סוסים, 35.7 קג"מ ב-1,800 סיבובים, 

5 הילוכים אוטומטיים )הגיע הזמן(, מרווח גחון של 205 מילימטר ומערכת היגוי מהירה 

וזריזה )ההגה מעט קטן(. מערכת בקרת היציבות חכמה ומזהה שאנחנו בשטח ומשאירה 

מרווח הנאה לנהג. הגיר במצב הידני. מיקום הידית קרוב מידי לרגל ימין ובסיבובים 

שמאלה תחת עומס, הרגל דוחפת את הידית למצב D. ההאנטר שולח רגליים ארוכות 

וסוסים רבים לטובת קצב מהיר ומהנה. המתלים ובולמי הזעזועים משתפים פעולה, 

מאפשרים לשמור על הקצב גם במעבר על פני חריצים עמוקים. מהר מאוד אני מגיע 

לנקודת המפגש עם הכלים הקטנים. רוכביהם עייפים ומלאי אבק מדבר, בעוד יושבי 

הטנדר נקיים ורעננים. משם אנחנו ממשיכים ביחד לכיוון נאות הכיכר. לחאן הגענו עם 

חיוך ענק על הפנים ולפני הכלים המגודלים שנסעו דרך הכביש. נהגיהם היו מופתעים לראות אותנו כבר נחים.

בדרך צפונה, ההאנטר גורר את ה-RZR בעליות סדום ערד. גם כאן המנוע החזק, מושך את כל הכבודה היטב ומערכת ההיגוי, מפגינה יכולת לשמור על הקו המבוקש גם בכביש.

סיכום. עבור ההאנטר דקאר 4X4 - פנאי היא בהחלט לא מילת גנאי. ההאנטר מזכיר יותר מכל את טמפלטון פק, face מהסדרה המיתולוגית A-team. כמו face, הוא נאה למראה וגם יעשה כמעט כל שנבקש ובקלות 

מרשימה, למרות שהוא לא חף מטעויות. עבורכם ההאנטר דקאר יעשה זאת בתמורה ל-235,000 שקל.

נשאר מאחורי החומה 
אומרים שאנחנו מקבלים החלטה במבט הראשון. שתי שניות מספיקות לנו 

כדי לקבוע לחיוב או לשלילה. אחר כך, אנחנו ננסה להצדיק את אותה ההחלטה 

שקיבלנו ברושם ראשוני.

את מבחן המבט הראשון, הטנדר של גרייט וול עובר די בקלות. יש לו קווים רבועים 

ונאים וביחד עם החישוקים הקלים, יוצרים מראה קרבי וקשוח. את הניסיונות 

להצדיק את אותו הרושם הראשוני, הוא לא הצליח לעבור.

בצד החיובי של הסטיד מוצאים: גיר ידני 6 הילוכים, צריכת דלק מוצהרת של 12 

קילומטר לליטר סולר, הפעלה של הרדיו מההגה, ארגז מרווח עם עוגנים נוחים 

לשימוש, מערכת הכוללת DVD ,GPS  ומצלמת רוורס ומראות צד גדולות.

בצד הפחות חיובי מוצאים שלא נוח לשבת בטנדר הסיני, מלפנים ומאחור. הכיסא 

גבוה מידי )אין כוונון(, ההגה רחוק מידי וגובה הדוושות מוזר. בהמשך גיליתי שגם 

נוחות הנסיעה לא מוצלחת. זה ממשיך עם פלסטיקה מאיכות נמוכה ובעיצוב 

מיושן, מתגי החלונות וכפתור פתיחת הדלתות ללא תאורה )נסו לשחרר את נעילת 

הדלתות בחושך, כשלא רואים את הכפתור(. זה נגמר באיכות הנסיעה הנמוכה 

בגלל יחידת ההנעה לא טובה )פירוט בהמשך(, קופצניות יתר וקרקושים מהמרכב 

העליון והתחתון.

יחידת הנעה: מנוע טורבו דיזל 2.0 ליטר עם 140 כוחות סוס ב-4,000 סל"ד ו-31 

קג"מ כבר מ-1,800 סל"ד. 

הכוח מגיע בסל"ד גבוה. עד כניסת הטורבו, סביב 2,200 סל"ד, התחושה מאוד 

אנמית. מרגישים את זה בשיוט ב-100 קמ"ש בהילוך שישי. ברגע שיש עלייה קלה 

המנוע מבקש הורדת הילוך. אם רוצים להאיץ מעט, צריך כבר להוריד שני הילוכים. 

בשטח, קשה למצוא את ההילוך המתאים כדי לשמור על עידון ואיזון בתנועה. ברגע שהטורבו נכנס לפעולה, הכוח מגיע בבת אחת והטנדר מזנק קדימה בחדות. דורש הסתגלות בכביש ובשטח. בנוסף, ברגע 

שהסל"ד מתחיל לעלות, רעש המנוע הופך מהר מאוד ללא נעים.

נוחות: כמצופה מרכב עבודה, הסטיד קופץ וחובט בנוסעים בעיר, מחוץ לעיר ובשטח. מזכיר את הדור הראשון של טויוטה היילקס. אני מניח שעם מטען בארגז הנוחות תשתפר.  

עבירות: הסטיד מציע מרווח גחון מצוצמם )יש מגן גחון(, כיול מנוע וגיר לא מוצלחים וקופצניות יתר. שילוב לא מוצלח מבחינת עבירות בשטח. בדיונות, צריך כל הזמן לשמור את המנוע מעל 2,200 סל"ד אחרת 

יש סיכוי גדול להיתקע.

סיכום: במחיר של 193,900 שקל, לסטיד אין מה להציע. איכות תא הנוסעים נמוכה, נוחות הנסיעה לקויה ויחידת ההנעה לוקה בחסר. גרייט וול עדיין נמצאת מאחורי החומה מבחינת הטנדר שלה.
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4X4 1000 אאוטלנדר CAN-AM
ערן אביבי | צילום: אלון רון

צהובים עליך שמשון 
האבק של האופנוע וה-RZR שדוהרים לפני, מראה לי לאן להמשיך, 

כמו עמוד הענן לבני ישראל. לו אבותינו היו יוצאים את מצרים על גבי 

האאוטלנדר 1000 של CAN-AM, המצרים לא היו מדביקים אותם לעולם, 

והם בטוח לא היו צריכים לנדוד 40 שנה במדבר. 

82 סוסים דוחפים ומושכים את האח הגדול והמאובזר, רשימה חלקית: 

 ,)DPS( היגוי מוגבר כוח עם שלושה מצבים ,WARN כננת קדמית של

סבלים יעודיים עם תיקים תואמים )התיקים הם אופציה(, דיפרנציאל קדמי 

וויסקוזי ננעל אוטומטית ושלושה דיסקים בגודל 214 מילימטר. 

המנוע הוא מבית רוטקס )ROTAX( וי טווין 1,000 סמ"ק עם הזרקת דלק. 

נכון להיום, האאוטלנדר הוא הטרקטורון החזק בעולם.

אני סוחט את המצערת האצבע עד הסוף והשד הצהוב מרים אף וניתז 

קדימה. במד המהירות הדיגיטאלי, המספרים מתקרבים בקצב מהיר מאוד 

לכיוון ה-100. השביל מהיר והמתלים, שלדה חדשה, סופגים את החריצים 

והקפלים בקלות מרשימה. הסיבוב הראשון מתקרב מהר, אני נותן פקודת 

היגוי ימינה, אבל השד מסמן שהוא ממשיך ישר. עזיבת גז קלה והשד עדיין 

ממשיך ישר. עוזב עוד גז ומתחיל להניע את הגוף על גבי המושב )לנוסע 

אחד בלבד(. הכלי הגדול מתרצה ונכנס לסיבוב והלב שלי חוזר לקצב סדיר. 

עוד סיבוב ועוד סיבוב ואני נכנס לקצב של השד הצהוב. יותר עבודת גוף, 

יותר שימוש בהחלקות והקצב בסיבובים עולה ועולה.

הרבה כיף חווינו עם האאוטלנדר 1000 של CAN-AM, בשבילים המהירים 

של נחל אמציהו. השד הצהוב הוא ברייה גדולה וכבדה שיודעת לספק 

הרבה כיף לרוכב עליה. אם תרכשו גם את תיקי הצד היעודיים, תוכלו לצאת 

למדבר ולהיעלם לאיזה 40 שנה כמו בני ישראל. שום מכשול בדרך לא 

יצליח לעצור אתכם למעט המחיר - 87,950 שקל לפני תוספות.

מכונית פדלים. אמנם לא ארבע על ארבע, אבל ההנאה לילדים הייתה כפולה

ארבעה טנדרים נעים בשיירה דרומה 
ובתוכם: שישה גברים, שמונה ילדים 

ואחת דבש - כלבת פיטבול. הנשים 
נשארו הפעם בבית

במדבר הכל מתנהל וזז לאט, למעט שלושת הכלים הצבעונים שממשיכים להעלות 

אבק בנסיעה מהירה.

סוגרים יום
החום במדבר הוא בלתי נסבל. כן, ואנחנו רק בחודש מאי. קול מחאת הילדים מתעצם 

זכה לסיבוב ואפילו המבוגרים כבר  ילד כבר  ומתגבר אפילו על רעשי המנועים. כל 

מיצו. הלהיט כאן הוא בעיקר הריינג'ר - יש לו הגה ושני מושבים נורמאליים והנוחות 

מדהימה. על הטרקטורון צריך לרכוב ולהחזיק היטב וכמובן עם קסדה. אבל חם עם 

הקסדה. אז מה יגיד רוכב האופנוע שנאלץ ללבוש גם חליפה וציוד מיגון?

בדרך חזרה לחאן, התפצלנו. הטנדרים חזרו דרך הכביש הנוח וכלי - הכיף דרך הנחל 

אחרי  הטמפרטורות.  גם  בתקווה  ואיתו  ירד  מעט  עוד  הערב  המהירים.  והשבילים 

ארוחת הערב המוקדמת חייבים לנוע צפונה, לכיוון חוות זעק. בינתיים, נשארו עוד 

מספר צילומים לכלי הרכב.

אלון הצלם יורה עם המצלמה על הטנדר השועט. הוא לא מסתפק ביעף יחיד ואנחנו 

נאלצים לעשות זאת מספר פעמים. עם הסילברדו הענק לא פשוט להסתובב לאחור 

בדרך הצרה הזו, מזל שיש הגה-כוח. נשארו עוד צילומי אופנוע ודן נאלץ ללבוש שוב 

ונבוא  שנזדרז  לוחץ  ערן קצת  והאבק.  הזיעה  ספוגות  והקסדה  הרכיבה  חליפת  את 

להעמיס את הטנדר ובצדק. דרך ארוכה עוד לפנינו. 

נעים צפונה
דודי מחוות זעק מחכה לנו אפילו שכבר מאוחר. השער סגור ויאיר יורד מהדודג' הגבוה לפתוח אותו. 

השיירה נכנסת פנימה ומתמקמת ליד האוהל הבדואי הגדול. צמוד אלינו, במבנה האבן המשוחזר יש 

מסיבת רווקים והמנגל שלהם עובד שעות נוספות. 

הילדים הקטנים כבר ישנים. המבוגרים עייפים ומתארגנים על ארוחת ערב של סלט בהכנה עצמית. 

הבשר הגיע תודות לחבורת הרווקים החוגגים.

בבוקר רעש פרסות מעיר אותנו מוקדם מהצפוי. שישה סוסים וסייח הגיעו לבקר במאהל שלנו. בעלי 

הפרסה לועסים את כל שאריות האוכל מהלילה, ואנחנו מוציאים מצלמה לתיעוד החוויה הייחודית.

אחרי שהסוסים פרשו לנוח באורווה, התפנינו להיכרות עם המקום, שהתגלה כמיוחד במינו. מבנים 

עתיקים משוחזרים, מערת יין, בעלי חיים ואווירה פראית, מנותקת מהציביליזציה.

צהריים. השיירה כבר עם הפנים צפונה, לקראת תזוזה. מוודאים שכל הכלים קשורים ושהציוד כולו 

מועמס. הטנדרים חוזרים לשגרת חייהם כרכבי הדגמה בארץ הפקקים ואילו אנחנו, הנהגים, להזדחלות 

המתסכלת בעומסי התנועה שבמרכז הארץ. מומלץ לנסוע בדרכים חלופיות. 

קרדיטים:

http://www.weekend.co.il/negev/shkedi .052-2317371 .חאן שקדי. מושב נאות הכיכר

http://www.havatzaak.co.il .052-3231260 .חוות זעק. אזור קיבוץ להב

http://www.bergtoys.org.il .03-9170555 .כפר סירקין .Berg Toys - מכונית פדלים

תודה גדולה לערן תירוש ולדן בירון שהשתתפו ועזרו רבות בהכנת הכתבה.

חתיך

מפוספס

בריון
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החום במדבר הוא בלתי נסבל. כן, ואנחנו רק בחודש מאי. קולות מחאת הילדים מתעצם ומתגבר 
אפילו על רעשי המנועים

RZR 570 ריינג'ר
אייזיק דוידוביץ' | צילום: אלון רון

Let the fun begin
הכלי הזה, שנראה כמו ג'יפ מיניאטורי, מרחף לו בשטח כמו אופנוע אינדורו ונוח לנסיעה 

כמו סיטרואן הידרופניאומטית, הוא כלי מדהים.

מכוון את גובה ההגה, מהדק חגורות, סוגר את רשת הצד ונותר רק לשלב להילוך נסיעה 

וללחוץ על דוושת הגז. אמנם מדובר בדגם הקטן, חד-הבוכנה, ה-570 ולא באחיו הגדול 

ה-800 )ובוודאי לא ב-900 שהגיע גם הוא לאחרונה לארץ(, אבל עזבו אתכם ממספרים.

השד הזה מאיץ כמו צ'יטה רעבה, ומרחף מעל מהמורות כאותה איילה נרדפת. ה-570 

שהוצג בשנה שעברה בארה"ב הוא הקטן במשפחת הרייזרים אך נראה כאחיו הגדולים. 

הוא מתבסס על גרסת ה-800 אך קצר ממנה ב-13 ס"מ ובסיס הגלגלים שלו צר יותר )ולכן 

יציבותו נמוכה יותר(. השוני העיקרי הוא ביחידת ההנעה – מנוע חד בוכנתי ולא דו בוכנתי 

כברייזרים הגדולים יותר.

תיבה רציפה, הילוך כוח ואפשרות לשילוב הנעה כפולה זהה לשני דגמי פולאריס 

האחרים, אך השוני העיקרי הוא שהרייזר הקטן, נטול דיפרנציאל אחורי ולכן אינו מורשה 

לנסיעה על כביש. וזהו חיסרון משמעותי.

הצלחת הרייזר 800, נזקפת גם לעובדה שהוא מורשה לנוע על כביש. ואילו ה-570 

שכמעט ואינו נופל ממנו בביצועי השטח, אינו רשאי לנוע על דרכים סלולות.

חריץ משתרע לרוחב השביל, האינסטינקט הוא להאט, אבל ה-570 מוכיח לי שוב ושוב כי 

איתו זה אחרת. החריץ נעלם לו מתחת למתלי ה-RZR כאילו לא היה שם מעולם ואנחנו 

ממשיכים לדהור קדימה. הנוסע שלידי אוחז בחוזקה בידית האחיזה המתכוונת שלפניו, 

מכווץ את עיניו מול הרוח החזקה ומחייך.  גם הוא למד לאהוב את הכלי. 75,000 ₪ והוא 

שלכם.

KTM 250 EXCF
רואים כתום בעיניים

זה הרגע, אני אומר לעצמי בקסדה הסגורה, החגיגה נגמרה, 

עכשיו הסוסים יאלצו לרדוף אחרי הזבוב.

עובר לעמידה, פותח מצערת ומתחיל להעלות הילוכים. 

התנוחה בעמידה נוחה מאוד והאופנוע שועט קדימה במהירות 

ובנחישות. לרגע אני תוהה אם הכוח הזה מגיע מנפח של 250 

סמ"ק בלבד.

ה-KTM החדש הוא אופנוע חדש ושונה מקודמו בהרבה 

פרמטרים: מנוע מוזרק, תנוחת ישיבה, שלדה, פלסטיקה, זרוע, 

משתיק ועוד דברים שהופכים אותו לאופנוע מוצלח וחדשני. 

המנוע נותן תחושה של נפח גדול יותר. הוא וורסטילי למדי 

ויכול להתאים גם לרוכב צעיר וגם למבוגר לרכיבות סוף שבוע. 

רוכב מנוסה המעוניין בכלי תחרותי, או רוכב המעוניין ברכיבות 

אינדורו בשטח טכני או שטח פתוח, ימצא את ה-250 ככלי 

מתאים.

השביל נפתח ונסגר ברצף של עיקולים ופניות. כניסה מהירה 

לסיבוב ופתיחת גז ביציאה, שולחת את החלק האחורי ימינה 

ושמאלה, להחלקות נשלטות ומהנות. על עבודת המתלים 

אחראי מזלג קדמי WP 48 מ"מ ובולם אחורי WP PDS. המתלים 

עובדים בצורה חלקה, סופגים את המהמורות ומאפשרים 

שמירת קו ויציבות כיוונית, תוך שליחת מידע ומשוב מין 

הקרקע אל הכידון. המנוע המוזרק מרגיש בשיאו בסיבובי מנוע 

בינוניים וגבוהים. בשילוב עם ההיגוי הזריז והבלמים הטובים, 

התוצאה היא תענוג.

לפניי משתרע המדבר. מאחורי, הרחק מאחורי משתרכים שאר 

הכלים. חם בתוך הקסדה, חם מתחת לביגוד ולמיגון, אבל למי 

אכפת. ה-KTM, שעולה 81,900 ₪, הוא מסוג הדברים שאתה 

חייב לעצמך, בין אם אתה רוכב מקצועי או חובבן. נקודה.

דן בירון | צילום: אלון רון

כיף

מקצועי
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הידיים נעקרות מהמקום אפשר לקפוץ לחברים

כונס אוויר בחרטום

130 קמ"ש בהילוך ראשון

הענק
הירוק

 ] רכב+ דו גלגלי [

קובי הגדול מוציא לי את ה-ZZR החוצה ומאחל דרך צלחה. כמה פשוט. 

תומך  הכיסא  בנוח.  מרגיש  ומיד  הרכיבה  לתנוחת  נכנס  מתיישב,  אני 

ומשאיר מרווח תנועה גדול, הכידון לא רחוק או נמוך מידי - הכל נופל 

לידיים בצורה טובה. קליק עדין להילוך ראשון ותחילת תנועה קלה על 

גל מומנט רחב ונוח. מפלצת? לא ממש. אני מגלה שאפשר להסתדר עם 

האופנוע הזה אפילו בעיר. יש לו כידון עם זווית צידוד רחבה ופעולת 

המצערת שלו היא צפויה וחלקה. זהו, הגיע הרגע. אני מכוון את הענק 

לדחוק מעט במצערת, מתחיל  ומתחיל  לכרך הסואן  הירוק אל מחוץ 

לדגדג את ההספק האדיר שיוצא מהדבר הזה. הכל קורה מאוד מהר, 

והשני   130 עד  ראשון  הילוך  ארוכים.  ההילוכים  הפתעות.  ללא  אבל 

מנתק את ההצתה ב-170.

הי דרומה
בסיבובים  התוצאה.  היא  בליסטית  ומהירות  המשחק  שם  הוא  כוח 

שנינו  הדרום,  בכבישי  שלי  ולענק  לי  שמחכים  והמהירים  הארוכים 

תחושה  מתקבלת  במיוחד  גבוהות  במהירויות  גם  בבית.  מרגישים 

או  גובה  שינויי  וללא  היטב  סלול  האספלט  עוד  כל   - לגמרי  נינוחה 

הידיים  ונעקרות  כמעט  במיוחד,  חזקות  בהאצות  מקפיצים.  טלאים 

שלי מהכתפיים. ברגעים כאלה מודיע לי המחשב שצריכת הדלק היא 

לא פחות מפחידה - 2.1 ק"מ לליטר. אם כי הנתון הזה לא מייצג את 

הממוצע של הנסיעה. בתום ימי המבחן הסתכמה צריכת הדלק ב-14.3 

ק"מ לליטר וזה נתון בכלל לא רע. 

הראשונית  הנשיכה  מצוינת.  בלימה  מערכת  מחייב  כך  כל  חזק  מנוע 

מנוף  מהלך  אורך  לכל  חזקה  עוצמה  עם  וממשיכה  ונשלטת  חזקה 

לא   ABS-ה מערכת  וטוב.  יעיל  הוא  האחורי  הבלם  הקדמי.  הבילום 

כן,  כמו  מאוחרות.  בלימה  נקודות  ומאפשרת  מדי  מוקדם  מתערבת 

המערכת שומרת על הרוכב במקרה של טעות כמו בלימת יתר.

יצרני  כמיטב  ראש,  הגדילה  קאוואסאקי  עסקינן,  עזר  במערכות  אם 

שלוש  עם   )KTAC( המשיכה  בקרת  מערכת  את  והכניסה  האופנועים, 

רמות התערבות וגם מצב כבוי. המצב הראשון דומה מאוד למצב כבוי 

ומאפשר השתובבויות שונות. מצבים שלוש וארבעה חותכים ומסרסים 

את המנוע בצורה מבהילה.

תחושת שליטה 
יכולת אדירה  לו  ויש  ומענג. הוא חזק אבל עדין  הענק הירוק מקסים 

במימד המהירות והמרחק. מצאתי את עצמי משייט בנועם במהירויות 

חוקיות בלי לחץ להגביר קצב. כמו כן, עם יכולות התיור הטובות, כיף 

המעולה.  התאורה  בחסות  לילה,  לנסיעת  לצאת  או  לחברים  לקפוץ 

לבה"ד  בדרך  הקצין  את  ויכול לשמש  הרוכב  ביד  כחומר  הוא   ZZR-ה

וגם את המכורים לתחושת השליטה  1, את תיירן הסופשבוע המזווד 

באורווה מאוד גדולה, כמובן בתנאי שיש להם 139,985 שקל. 

הגעתי לסניף מטרו בדרום 
תל אביב. כבר בכניסה הוא 
בלט בקצה אולם התצוגה. 

הענק הירוק. נשען על רגלית 
הצד, לוחש לי "אל תפחד, בוא 

התקרב אליי". אני ניגש אליו 
לאט, ביראת כבוד. קוואסאקי 
ZZR 1400, 200 כ"ס, האופנוע 

הסדרתי החזק בעולם 
מאת רוני לדו | צילומים: רוני לדו ויח"צ
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סיטרואן DS4. קופה משפחתית עם 5 דלתות

במחקר שערך אתר תיירות אמריקאי, צרפת הגיעה למקום הראשון )המפוקפק( מבין המדינות הכי 

בתואר העיר  ומתהדרת  פריז קטפה את המקום הראשון  לתיירים. אבל מצד שני,  ידידותיות  פחות 

היפה בעולם. אז מה הם המרכיבים של התרבות הצרפתית שמהם ניתן לקבל השראה? מולן רוז', שאנז 

אליזה, התיאטראות בפינות רחוב, בתי הקפה על גדות הסיין, חנויות הפטיסרי, בגדי מעצבים, לואי 

ליסה, האימפרסיוניזם, השנסונים  הניבטים מפסלים במרומי הבניינים, המונה  לואי ה-13  וגם  ה-12 

והרומנטיקה הנשפכת מכל פינת רחוב בעיר האורות. וכל זה מביא אותנו למילה שמתארת אולי בצורה 

הטובה ביותר את מה שמיוחד אצל הצרפתים - השיק.

שיק צרפתי
את המפתחות ל-DS4 קיבלתי מידיי קמיל, אשת יחסי הציבור של סיטרואן בפריז. האנגלית הייתה 

שגורה בפיה וגם נימוסיה היו ללא רבב. לאחר הסבר על הגאדג'טים הרבים שמכיל ה-DS, הנה רשימה 

הדלקה  קדמיים,  מגבים  של  אוטומטית  להפעלה  גשם  חיישן  המושבים,  בגב  עיסוי  מערכת  קצרה: 

אוטומטית של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור, מראות חיצוניות חשמליות, מתכוונות ומתקפלות, 

חיישן שדה ראייה נסתר במראות החיצוניות, חיישני אולטרא סאונד, התראה קולית בנסיעה לאחור 

ומערכת מולטימדיה הכוללת את מערכת הניווט. התפריט וגם קולה הענוג של המנווטת היו כמובן 

בצרפתית, אני מרגיש איך המצוקה עולה ומתפשטת בגופי. אני במצוקה פה אני זועק בתוכי. איני רוצה 

להעליב את קמיל ולבקש שתעביר את מערכת הניווט לאנגלית, מאידך, לך עכשיו תנווט בעיר שלכל 

רחוב אפשר לקרוא בכמה ווריאציות, רו, דה ובוליבר. מה יש לכם אתם אוכלי השבלולים שבזים כל 

כך לאנגלית? מי הרי הציל אתכם ממלתעות הגרמנים? אם לא טוראי ראיין וכל חבריו דוברי האנגלית. 

עד היום הייתם מזמזמים את מרלן דיטריך במקום פררה ז'קה - אחינו יעקב. ואז יצאה מפי בקשה 

הססנית ומלאת התנצלות למערכת ניווט באנגלית. חיוך נפרש על פניה של קמיל. אין מה לומר, 

מלאות בשיק הצרפתיות.

את  הרימו קצת  אותה בשמלת מעצבים,  הלבישו  למדי,  האנמית   C4-ה את  לקחו  בסיטרואן 

המתלים, תפרו לה מושבי עור כרצועות שתי וערב, דיפנו את לוח המחוונים בעור משובח, ניפחו 

 .DS4 את בתי הגלגלים, נתנו לה קימורים, קיבעו את החלונות האחוריים והנה לכם סיטרואן

בסיטרואן מכנים את העיצוב, קופה משפחתית עם 5 דלתות, אין ספק שהתוצאה יפה לעין. 

השיק הצרפתי בהחלט זורם בדמה.

אופי גרמני
הדגם הנבחן מגיע עם מנוע ה-1.6 ליטר THP, המפיק 200 כ"ס ומשודך לגיר ידני עם 6 הילוכים, 

אותו מנוע הפועם גם בפיז'ו RCZ. הדגם הנבחן אינו מיועד כרגע לשיווק בארץ. הדגם המשווק 

בארץ הוא 1.6 ליטר בנזין המפיק 163 כ"ס ומשודך לגיר אוטומטי.

יוצאים לדרך, היעד הוא ארמונות ורסאי הנמצאים מחוץ לפריז. עוברים דרך כפרים ציוריים 

 ,C4-מה ס"מ  בכ-4  גבוה   ,DS4-ה של  המוגבה  במרכב  בהתחשב  ומפותלים,  צרים  בכבישים 

הציפייה היא שהרכב יטה ויתנדנד בכניסה לפניות, אך למרבה ההפתעה, ה-DS4 נכנס לפניות 

די בביטחון. הוא אינו נוטה או נכנס לתת היגוי ואפילו ההגה תקשורתי מאוד. הטקסטורה של 

זה הושג בכך שסיטרואן הקשיחו את המרכב  הכביש אכן מורגשת היטב בתא הנוסעים. כל 

ב-25% והקשיחו את המתלים ב-10% בהשוואה ל-C4. היתרון של קשיחות המרכב מהווה גם 

גורמים לה לאבד מנוחות  גלגלי 19 אינץ' בחתך נמוך,  חסרונה של הצרפתייה, אשר יחד עם 

הנסיעה בכבישים שאינם חלקים, ה-DS4 קופצני ומאבד אחיזה במיוחד בכבישים המרוצפים 

לואי ה-16ככה הרגיש
אלעד שלו נהג בסיטרואן DS4 לארמון ורסאי, 
נתקע בתנועה הסואנת בכיכר הניצחון, הפגין 

כתב וצילם: אלעד שלו, פריזלנו איך הסיטרואן הזו נוסעתתושיה ישראלית, נחלץ ונשאר בחיים כדי לספר 
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סביבת הנהג. עור משובח בכל פינה

ג'אנט 19 וצמיגים בחתך נמוך מספרים על כל אבן בכביש

רכב

בסיטרואן מכנים את העיצוב, קופה משפחתית 
עם 5 דלתות, אין ספק שהתוצאה יפה לעין. 

השיק הצרפתי בהחלט זורם בדמה

באבנים קטנות, ריצוף מאוד אופייני לכבישים עירוניים בצרפת. גם הכניסה המובילה לארמונות 

ורסאי מרוצפת באבנים אלו, לא נעים לנהוג ב-DS4, מרגישים כל אבן. אני תוהה לעצמי איך 

הרגישו לואי ה-16 ומארי אנטואנט לפני שערפו את ראשם במהפכה, כשהם היו נכנסים בשערי 

מפונק  יותר  שישבננו  הייתכן  זעזועים.  לבולמי  מחוברים  היו  לא  שגלגליה  בכרכרה  הארמון 

מישבנם?

אין צורך להמריץ את ה-DS4, המנוע מאוד חזק, את מירב הכוח אפשר להפיק בטווח הסל"ד 

על ארוחת  ומצלמת מהירות שהבזיקה. אם חשבנו  הבנו אחרי המרצה קלה  זה  הבינוני. את 

ואנו  לנו שהתקציב למסעדה עבר לממשלת צרפת  בישר  צהריים במסעדה, הבזק המצלמה 

נצטרך להסתפק בגבינה מסריחה על באגט. 

מבוכה ישראלית
מחנויות  ניגרים  בשמים  וריחות  אדם  המוני  אליזה.  השאנז  דרך  עוברים  לפריז,  בחזרה 

הפרפומריה. בקצה הרחוב בולט שער הניצחון או כשמו שער דה גול, היושב בכיכר האטואל. 

12 דרכים מובילות אל הכיכר וממנה, אתה יודע איך אתה נכנס אבל אין לך מושג איך לצאת 

ממנה. רכבים שועטים אל הכיכר במהירות עצומה, גם לישראלי הרגיל לבלגן, האנרכיה שולטת 

בכיכר. לאחר מאמצים להבין את הסדר בבלגן, מצאתי תוכנית נהיגה שתעזור לי לצאת מהכיכר 

בחיים. צריך להישאר קרוב למעגל החיצוני, להכניס לראשון, בדיקה שאין רכב נסתר בחיישן 

בצליל  נוהמת   DS4-ה את  שומעים  לכיכר,  הכניסות  בין  להאיץ  החיצונית,  במראה  שנמצא 

המנסה להישמע כאיטלקי, רגע לפני הכניסה הבאה לכיכר בולמים בחדות, עם מומנט של 28 

קג"מ המושג כבר בסל"ד נמוך, אין בעיה לבעוט ב-DS4 היא עושה 0-100 קמ"ש ב-7.9 שניות. 

כמו שהבנתם יצאתי מהכיכר בשלום ונשארתי בחיים כדי לכתוב לכם על זה.

סיכום עולמי
אי אפשר לחוות את פריז ללא חוויה קולינרית. ואם כבר חוויה קולינרית אז צריך לחוות אותה 

עם שלושה כוכבי מישלן. מסעדת Fouquet's ממוקמת על השאנז אליזה, ליד שער הניצחון. 

המסעדה פתחה את שעריה לראשונה ב-1899, חתיכת היסטוריה. עם כניסתי לחניון המסעדה, 

מבט מהיר על המכוניות החונות ונזכרתי בשיר של ג'ניס ג'ופלין, "או אלוהים תקנה לי בבקשה 

מרצדס בנץ כי כל חבריי נוסעים בפורשה" .טוב, כל "חבריי" למסעדה נוהגים לא רק בפורשה, 

הם נוהגים גם בפרארי, בנטלי ואסטון מרטין. להחנות את ה-DS4 בחניון המסעדה הרגיש כמו 

שאם  וידוע  המארח  עמד  למסעדה  בכניסה  קובניים.  סיגרים  לקופסת   EVE סיגרית  להכניס 

המארח של המסעדה לובש טוקסידו, אז חשבון הבנק של הסועד עומד בפני דיאטה חריפה. 

לא אלאה אתכם בדברים ובפרטי התפריט, אשר ממנו כמובן לא הבנתי כלום, אבל אפשר לסכם 

ולומר, שכל אחד צריך לדעת באיזו ליגה הוא משחק. אולי חליפת הזארה שלבשתי מתאימה 

למקומות מסוימים, אך היא אינה בליגה של ארמני וגוצ'י. ה-DS4 אינה מתחרה בליגה של ב.מ.וו 

סדרה 1, האאודי 3 או פולקסווגן שירוקו בחוויית הנהיגה. אבל ה-DS4 בהחלט נמצאת בליגה 

של ניסן ג'וק ומיני קאנטרימן. ה-DS4 אולי אינה מתאימה לשמש כמכונית משפחתית ביום יום, 

אבל בואנה יש לה שיק.

השתתפה במבחן אביבה ריקובר

 ] רכב+ באירופה [

מושבי עור עם עיסוי לגב


