
Garantii 5 aastat või 150 000 km

 Kere garantii 6 aastat

Cadillac Escalade Premium 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 102 990

Cadillac Escalade Platinum 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 117 500

Cadillac Escalade Platinum ESV 6,2V8 AWD AT 8 6,7-6,9 313 / 420 623 18/10,3/13,1 301-302 123 500

* linnas / maanteel / keskmine

Garantii 5 aastat või 150 000 km / Kere garantii 6 aastat

AS Viking Motors jätab endale õiguse muuta hinnakirju etteteatamata 

Hinnad sisaldavad käibemaksu

www.vikingmotors.ee

Käigukast Kiirendus   
0-100 km/h s

Võimsus 
kW/h

Pöörde-
moment 

Nm

Kütusekulu* C02  g/km Hind

Hinnakiri - Cadillac Escalade



Garantii 5 aastat või 150 000 km

 Kere garantii 6 aastat

Varustus - Cadillac Escalade www.vikingmotors.ee
Premium standardvarustus

17-tolline täissuuruses terasest varuratas

22-tollised 7 kodaraga alumiiniumveljed premium-värvi ja kroomdetailidega,  285/45 R22

Elektrooniline seisupidur

Automaatne koormatasakaalustus (taga)

17-tollised ketaspidurid ABS pidurid, DURALIFE pidurikettad, kohanduva kiirushoiduri ja automaatse 
kokkupõrkevalmidusega

Vedrustus- Magnetic Ride Control koos valitava sportrežiimiga

Kütusepaagikorgita kütusesüsteem:
- hoiab käed tankimise ajal kütusest ja mustusest puhtana
- ei lase tekkida värvikriimudel, mida võib tekitada nööri otsas rippuv kütusepaagikork
- kui kütusepumba düüs on täielikult sisestatud ja lukustatud, tekib selle ümber õhukindel tihend
- sisaldab lehtriadapterit, mille abil saab kütust lisada kanistrist

Esitulede automaatne sisse-/väljalülitus

Nelikvedu

Automaatsed pidurid ees ja taga:
- kasutab radarit ja ultraheliandureid
- aitab juhil ennetada madalal kiirusel laupkokkupõrkeid ja tagant otsasõitu 
- kasutab juhi hoiatamiseks progresseeruvat alarmi

Võimas tagasilla diferentsiaalilukustus
- suurem veojõud ja parem suutlikkus erinevates tingimustes nii teel kui maastikul
- kui süsteem tajub tagaratta nõrka haarduvust, lukustab see tagatelje, võimaldades nii tagumistel ratastel koos liikuda 
ja sõiduki veojõu taastada

Kallakul kohaltvõtu abisti:
- takistab sõiduki tagasiveeremist, kui juht tõstab jala piduripedaalilt gaasipedaalile  
- kallakul kohaltvõtu abisti rakendab sõiduki paigal hoidmiseks pidurid u 1,5 sekundiks

StabiliTrak, sõiduki stabiliseerimise süsteem

Elektroonilise võimendiga rool (EPS)

Magnetic Ride Control vedrustus koos valitava sportrežiimiga

Ülekanne- 8-käiguline automaatkäigukast, võimas, 6L80, elektrooniliselt juhitav

Elektriline katuseaken

Müra summutavad ning lamineeritud tuule- ja esiukseklaasid

Elektriliselt reguleeritavad ja kokkuklapitavad, soojendusega küljepeeglid:                                                                                                                                                   
- juhipoolne automaatne hämardus, mis kohandub vastavalt taga liiklevate sõidukite esitulede eredusele 
- programmeeritav, võimaldab näha tagurduskäigu sisselülitamisel äärekivi
- lävepakuvalgustus võimaldab näha ukse lähiümbrust 
- integreeritud LED-suunatuled

Kroomitud astmelauad külgedel (ei ole sissetõmmatavad)

Kroomitud väljalasketoruotsak

Eesmised aktiivsed õhuklapid

LED kaug- ja lähituled, täisLED tagatuled

Eesmised kurvituled
IntelliBeam®-i esituled:                                                                                                                                                                            
- lülitab automaaselt lähi- ja kaugtulede vahel sõltuvalt liiklustingimustest
- automaatsed kaugtuled jäävad sisselülitatuks, kuni vastutuleva sõiduki esitulede või eessõitva sõiduki tagatulede 
tuvastamiseni



Garantii 5 aastat või 150 000 km

 Kere garantii 6 aastat

Päikesekiirgust neelav tuuleklaas

Sademeteanduriga klaasipuhastid, ees intervallfunktsiooniga

Elektriliselt juhitav programmeeritav tagaluuk:                                                                         
- elektriline vabakäesüsteem võimaldab tagaluuki avada tagumise kaitseraua keskosa all tehtava jalaviibutusega                                                                                                                          
- sisaldab programmeeritava mäluga kõrgust, mida saab seadistada lihtsaks haaramiseks või sõitmiseks madalate 
lagedega kohtades

12-tolline ümberseadistatav värviline näidikuplokk integreeritud juhiabiteabekeskuse ja CUE süsteemiga:
- edastab teavet sõiduki süsteemide kohta, samuti audiosüsteemi infot suurel värvilisel ekraanil 
- asendab traditsioonilised analoognäidikud näidikuploki nelja seadistusvariandiga 
Neljavärviline seadistatav esiklaasiekraan
- saab valida, millist sõidukiteavet kuvatakse, samuti saab reguleerida neljavärvilise ekraani vertikaalset asendit ja 
eredust 
- kuvab sõiduki põhiandmed tuuleklaasile juhi vaatevälja alaosas, võimaldades nii pilku teel hoida 

Vargapoldid

Premium standardvarustus

Tagumine intervall-klaasipuhasti:
- kui klaasipuhastit ei kasutata, on see nähtamatult peidus tagaspoileri all

Salongi detailid Piano must ja kroomviimistlus

Kaugjuhitav käivitamine:
- aktiveerib kliimaseadme, istmesoojenduse/-õhutuse ja külma ilma korral tagaklaasisoojenduse
Turvapadjasüsteem:                                                                                                                                                                                  
- sisaldab kaheastmelisi eesmisi ja külgturvapatju, turvakardinad

Reisijatuvastus- täispuhutava turvavöö andurindikaator, eesmise kaasreisija / lapse detektor

Tahavaatepeegli automaatne hämardus 

CUE Teabe- ja meediajuhtimissüsteem, integreeritud navigeerimisega

Tagaistme meelelahutussüsteem koos integreeritud DVD-mängijaga:
- 9-tollise ekraani ja kaugjuhtimispuldiga DVD-mängija (ühildub Blu-Rayga) 
- (2) Kahe kanaliga juhtmevabad infrapuna-kõrvaklapid 
- audio-/videoliidesed asuvad mugavalt keskkonsooli tagaosas  
- LED-tagantvalgustusega ekraan 
- ühildub CD-R- ja CD-R/W-plaatidega
- MP3 taasesitus 

Automaatne turvavööpinguti:
- aktiveerub äkkpidurduse ja/või äkiliste sõidumanöövrite korral automaatselt
- vabaneb pärast normaalsete sõidutingimuste taastumist

Automaatne kokkupõrkevalmidus:
- tuvastab eesseisva kokkupõrkeohu ja võib aidata vähendada kokkupõrke mõju, rakendades auto pidurisüsteemi 
- rakendab pidurid, aidates vähendada kokkupõrke raskusastet või hoides teatud olukordades väga madalal kiirusel 
sõites kokkupõrke täielikult ära 

Bose Centerpointi stereohelisüsteem

Bose® Active Noise Cancellation-System kasutab salongis olevaid mikrofone, mille abil eristatakse soovimatu 
mootorimüra ja summutatakse see, luues audiosüsteemi kõlaritest tuleva vastusuunaliste lainetega heli

Mobiiltelefoni induktiivse laadimisega kaasaskantav juhtmevaba seade

Elektriline tagaklaasi soojendusfunktsioon

Elektriliselt programmeeritav ukselukustus



Garantii 5 aastat või 150 000 km
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Premium standardvarustus

Juhiabi süsteemide pakett: 
- sisaldab kõrgtehnoloogilisi kokkupõrke vältimise funktsioone, mis annavad juhile rohkem kindlustunnet 
- kohanduv kiirushoidur rakendub kõikidel kiirustel
- eesmine ja tagumine automaatne pidurdus
- automaatne kokkupõrkevalmidus
- turvavööde automaatne pingutamine 

Juhi tähelepanupakett:
- laupkokkupõrke hoiatus
- sõidurajalt kõrvalekaldumise hoiatussüsteem 
- lahtise turvavöö hoiatus 

Juhiteabekeskus

Põrandakonsool: 
- kattega panipaik 
- kaks topsihoidjat 
- suured ja väikesed hoiulaekad
- elektroonilise kliimaseadme juhtelemendid ja teise rea istmesoojenduse juhtelemendid
- konsoolisiseses panipaigas on pistikupesa, 2 USB-liidest, SD-mälukaardi pesa ja audioliides 
- 230 V seinakontakti sarnane pistikupesa, lisaliidesed ja panipaik konsooli tagaküljel

Sõidurajalt lahkumise hoiatus:
- kaamerapõhine sõiduraja tuvastamise süsteem hoiatab juhti, kui sõiduk hakkab sõidurajalt väljuma ilma suunatuld 
kasutamata 
- tahavaatepeeglisse integreeritud kaamera tuvastab sõiduraja pikimärgistuse ja annab vastavalt juhi eelistusele kas 
visuaalse- ja istmesignaali või helisignaali, teavitades sellega juhti sõiduki kõrvalekaldumisest sõiduraalt 
- istmesignaali korral tekib juhiistme vasakul või paremal pool vibratsioon, märkides nii sõidurajalt kõrvalekaldumist ja 
ühtlasi korrigeerib auto rooli keerates auto sõidusuunda
Soojenduse ja jahutusega juhi- ja eesmise kaassõitja iste

Soojendusega teise rea istmed

Laupkokkupõrke hoiatus:
- jälgib liiklust kaamera abil ja hoiatab juhti, kui eesolevale sõidukile lähenetakse liiga kiiresti 
- annab sõltuvalt juhi eelistusest kas visuaalse- ja istmesignaali või helisignaali 

Eesmine ja tagumine parkimisabisti:
- helisignaal teavitab ees ja taga, väljaspool vaatevälja olevatest takistustest
- eesmine parkimisabisti annab visuaalse hoiatuse, mida kuvatakse juhiteabekeskuses

Juhi ja kaasreisija 12-suunaline elektriline istmeregulaator: 
- võimaldab eesmisel kaasreisijal istet reguleerida üles ja alla, ette ja taha, tõsta ja langetada istmepadja esi- ja tagaosa
- sisaldab neljasuunalist nimmetuge ja elektrilist seljatoe kallutamise funktsiooni
- istmemälu jätab meelde kaks eelseadistust

Reavahetushoiatus:
- reavahetusabisti aitab juhil vältida sõidureast väljumisega kaasnevaid kokkupõrkeid 
- sisaldab andureid, mis tuvastavad kõrvaloleval sõidureal kiiresti tagantpoolt läheneva sõiduki 
- kui suunatuli on sisse lülitatud, süttib ja vilgub reavahetushoiatuse näidik vastavas küljepeeglis 

Kõikidel kiirustel rakenduv kohanduv kiirusehoidur:
- kohanduv kiirusehoidur aeglustab ja kiirendab sõidukit, säilitades eesoleva sõidukiga juhi poolt valitud pikivahe
- aktiveerib istmehoiatuse, kui juhi sekkumine on vajalik 

Soojendusega rooliratas

Põrandamatid, vaibad esireas ja teises reas

Võtmeta käivitamine koos surunupuga

Kõikidel kiirustel rakenduv kohanduv kiirusehoidur:
- kohanduv kiirusehoidur aeglustab ja kiirendab sõidukit, säilitades eesoleva sõidukiga juhi poolt valitud pikivahe
- aktiveerib istmehoiatuse, kui juhi sekkumine on vajalik 
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Premium standardvarustus

Teise rea kokkuklapitav istepink 60/40 jaotusega

Salongi valgustus, uksekäepideme nupp, panipaigad ustes, konsool ja jalaruum, teatrihämardusega salongivalgustus

Mälupakett                                                                                                                                                                                                    
Süsteem jätab meelde kahe juhi eelistused:
- juhiistme regulaator 
- küljepeeglid
- roolisamba kalde ja pikkuse elektriline juhtimine
- elektriliselt reguleeritavad pedaalid 
- väljapääsuabi, kui see on programmeeritud

Aknad, elektrilised, juhiistmel ja eesmisel kaasreisijaistmel, kiirtõstmine/-langetamine ning tagaistmete kiirlangetamine

Eesmine keskmine turvapadi

Veo-/pukseerimisrežiimi valits, nupp asub käigukangi otsas

Kolmetsooniline automaatne kliimaseade:
- tagab kõigi sõidukis viibijate jaoks meeldiva kliima
- individuaalne kliimaseadistus juhile, eesmisele kaasreisijale ja tagaistmetel reisijatele 

Rooliratta juhtelemendid helisüsteemi ja juhiteabekeskuse juhtimiseks                                                                                   
Võimaldab juhil juhtelemente kasutada ilma pilku sõiduteelt tõstmata:
Audiosüsteem – mängida süsteemiga ühendatud CD/DVD-plaati, iPod®-i või USB-seadet
Juhiteabekeskus – tutvuda sõidukisüsteemi oluliste näitude ning audio-, navigeerimis- ja Bluetooth®-i3 telefonisüsteemi 
ekraaniteabega
Alarmseade, sisaldab: 
- sõiduki elektrisüsteemist sõltumatut alarmi, mis aktiveerub võimaliku sissetungimise tuvastamisel
- salongi liikumisandurit 
- sõiduki kaldeandureid, mis tuvastavad sõiduki liikumise, näiteks suunamuutuse 
- ukselukukatteid 
- klaasi purustamise andureid tagaosa küljeaknal ja tagaluugiklaasil 

Elektriliselt allaklapitav kolmas 60/40 jaotusega istmerida: 
- elektrifunktsioon võimaldab istet mugavalt vaid 5 sekundiga alla klappida või üles tõsta
- istmejaotus võimaldab kumbagi poolt eraldi alla klappida 

Elektriliselt reguleeritavad pedaalid

Tagapool risti liikuva sõiduki hoiatus:                                                                                                                                                       
aitab juhti parkimiskohalt välja tagurdades 
- hoiatab visuaalse- ja helisignaaliga või istmesignaaliga, kui sõiduki vasakult või paremalt küljelt läheneb mõni takistus

Tahavaatekaamera

Passiivse sisenemisega ja laiendatud tööulatusega võtmeta sissepääs

Rooliratta juhtelemendid helisüsteemi ja juhiteabekeskuse juhtimiseks, võimaldab juhil juhtelemente kasutada ilma pilku 
sõiduteelt tõstmata:
Audiosüsteem – mängida süsteemiga ühendatud CD/DVD-plaati, iPod®-i või USB-seadet
Juhiteabekeskus – tutvuda sõidukisüsteemi oluliste näitude ning audio-, navigeerimis- ja Bluetooth®-i3 telefonisüsteemi 
ekraaniteabega

Istmesignaal
- toimib koos teiste turvafunktsioonidega, äratades juhi tähelepanu
- tekitab istmepadjas vibratsiooni, juhtides juhi tähelepanu mitmesugustele võimalikele ohtudele 

Teise rea kontuuristmed, sisaldavad:
- käsitsi aktiveeritavat juhtelementi juurdepääsu vabastamiseks kolmanda istmereani  
- osalise nahkkatte ja miniperforatsiooniga vahedetailidega istmeid  

Rehvirõhu monitor
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AS Viking Motors jätab endale õiguse muuta hinnakirju etteteatamata 

Sõidurajalt lahkumise hoiatus

Reisijatuvastus, täispuhutava turvavöö andurindikaator, eesmise kaasreisija / lapse detektor

Tagapool risti liikuva sõiduki hoiatus 

Turvavööd, esimeses, teises ja kolmandas reas- kolmepunkti turvavööd kõigis istumisasendites

Külgmised turvapadjad juhiistmel ja eesmise kaasreisija istmel

Külgmised turvakardinad külgkokkupõrke jaoks

Reavahetuse hoiatus

Premium standardvarustus

360 kraadi kaamera

Elektriliselt kokkupandavad astmelauad                                                                                                                                          
Sisaldavad sõiduki ümbrust valgustavat leedvalgustust
Avanevad automaatselt, hõlbustades sisenemist ja väljumist
Kui astmelaudu ei kasutata, tõmbuvad need automaatselt kokku, säilitades sõiduki elegantse ja voolujoonelise küljejoone 

Topelt-DVD-mängija peatugedes

Jahutusega panipaik konsoolis  
- Maht 20 l, mahutab 0,5 l pudelid
- pinnatemperatuur 3 kraadi, sisetemperatuur 4 kraadi

Platinum (lisaks Premium varustusele)

18-suunaline iste, kolme erineva massaažitüübiga

Platinum logo tagaluugil

22-tollised 9 topeltkodaraga värvitud valuveljed, kroomdetailidega, 285/45 R22

Platinum logoga, valgustatud ukseläved

Mulan-nahast istmekatted 3. reas

Mikrokiust kattega kaetud lagi

Premium-jalamatid

VÄLISDISAINI ERILAHENDUSED

Ainulaadne radiaatorivõre

SALONG

Nahkkattega näidikuplokk, konsool, uksepaneelide ülaosad

Poolaniliin-nappanahast istmekatted (1. ja 2. reas)

Külgmise pimenurga hoiatus

Platinum (lisaks Premium varustusele)



Garantii 5 aastat või 150 000 km

 Kere garantii 6 aastat

Lisavarustus - Cadillac Escalade
Premium Platinum

GBA Black Raven S S

GXG Dark Granite, metallik 972 972

G1W Crystal White Tricoat 2172 2172

Premium Platinum

H2X / TAPQ
Jet Black mustas toonis mulan-nahk koos Jet Black mustas 
toonis aktsentide ja Santos Palisander pruunis toonis 
puitviimistlusega

S -

HSJ / TAUE
Maple Sugar Opus beezis toonis nahk koos Sumi Black Tamo 
Ash puitviimistlusega

- 0

HJU / TAQY
Jet Black mustas toonis poolaniliinnappa nahk koos Jet Black 
mustas toonis aktsentidega

- S

Premium Platinum

ATT Teise rea elektriliselt kokkuklapitav istepink 60/40 jaotusega 912 912

BRS Elektriliselt kokkupandavad astmelauad S S

AS Viking Motors jätab endale õiguse muuta hinnakirju etteteatamata 

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Lisavarustus

Välisvärvid

Sisustus
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Mootor / käigukast AWD AT8 AWD AT8

Silindrite arv 8 8

Mootori kubatuur cm3 6162 6162

Kütuse tüüp Bensiin Bensiin

Veoskeem Nelivedu Nelivedu

Käigukast Automaat Automaat

Sooritusvõime AWD AT8 AWD AT8

Võimsus (kw/hj/pmin) 313 / 420 / 5600 313 / 420 / 5600
Pöördemoment (Nm/pmin) 623 / 4100 623 / 4100
Max kiirus  (km/h) 180 180
Kiirendus 0-100 km/h (sek) 6,7 6,9
Kütusekulu (l/100km) 
 - linn 18 18
 - maantee 10,3 10,3
 - kombineeritud 13,1 13,1
Emissiooni klass
CO2  (g/km) kombineeritud 302 302

Massid AWD AT8 AWD AT8

Tühimass (kg) 2649 2739

Täismass (kg) 3310 3402

Kandevõime (kg) 662 662

Kaalujaotus ees/taga % 52 / 48 51 / 49

Piduritega haagise max kaal (kg) 3674 3583

Mõõdud AWD AT8 AWD AT8

Täispikkus (mm) 5179 5697

* linnas / maanteel / keskmine

Garantii 5 aastat või 150 000 km / Kere garantii 6 aastat

AS Viking Motors jätab endale õiguse muuta hinnakirju etteteatamata 

Hinnad sisaldavad käibemaksu

Tehnilised andmed - Cadillac Escalade


