
מפרט טכני

5 דלתות

התמונה להמחשה בלבד

אוטומט GLXאוטומט GLSידני GLSרמת גימור
אבזור פנימי
+++תאורת פנים תא נוסעים )שלושה מצבים(תאורת פנים

+++תאורת תא מטען
+++לנהג ולנוסע ליד הנהגמגן שמש

+++כולל מראת איפור )לנהג ולנוסע ליד הנהג(
+++לנהגידית אחיזה

+++לנוסע ליד הנהג
+++מושב אחורי - 2 ידיות 

+++ קדמי - 2 , אחורי - 2 מחזיקי בקבוקים )בדלתות הרכב(
+++מגירת אחסון במרכז הפאנל העליון של לוח המחוונים

+++בדלתות קדמיותתאי אחסון
++שחורצבועה כסףידית הילוכים

 12V קונסולה מרכזיתשקע+++

+++פתיחת תא דלק - מתא הנוסעים

+++ציפוי כרוםידיות דלתות פנימיות
+++מאפרה

מושבים
+++כיוון גובה מושב - לנהגמושבים קדמיים

+++כיס אחסון - בגב המושב שליד הנהג
+++מושב קיפול אחד - מתפצל 60:40מושבים אחוריים

תא מטען
+++כיסוי לתא מטען
בטיחות ובטחון

SRS זוג כריות אוויר קדמיות+++
+++אפשרות לנטרול כרית אוויר קדמית - לנוסע ליד הנהג

SRS זוג כריות אוויר צידיות - משולבות בצידי המושבים הקדמיים+++
SRS זוג כריות אוויר - מסוג וילון+++
SRS לנהגכרית אוויר להגנת הברכיים+++

+++קדמיות: 3 נקודות עיגון, כולל קדם מותחן, מגביל כוח וכיוון גובה  חגורות בטיחות
+++אחוריות: 3 חגורות -  3 נקודות עיגון  

ISOFIX נקודות עיגון לכסא תינוק מסוגx 2+++
+++x 2עיגון קשירה למושב תינוק   

+++מנגנון הגנה מפני פתיחת דלתות אחוריות לילדים
+++קורות הגנה בדלת 

+++מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים
+++מערכת EBD לחלוקת עומסי בלימה

+++Electronic Stability Program)  ESP®*1( מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
+++TPMS - מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים

++-Hill hold control AT בקרת מדרון 
+++Brake assist function - סייען בלימה  

+++פנס בלימה אחורי מוגבה 
+++אימובילייזר

SWNM 01-15-03 :מס מק"ט *
* החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים מעת לעת ללא הודעה מוקדמת, התמונה להמחשה בלבד, ט.ל.ח.

מקרא:   כולל:    +     לא כולל:    -

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי** צריכת דלק ממוצעת דגם
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת זיהום 
אויר

דרגה 4.44בינעירוני6.1עירוניswift ידני

דרגה 4.94בינעירוני6.8עירוניswift אוטו'

151413121110987654321

715/2007 & 195/2013J or 715/2007 & 136/2014J נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן   *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

זיהום מזעריזיהום מרבי
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Daimler AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP®*1 *



מידות

3,850מ"מאורך

1,695מ"מרוחב

1,510מ"מגובה

2,430מ"מבסיס גלגלים

5.2מ'רדיוס סיבוב מינימלי

140מ"ממרווח גחון

מידות-נפח

5מספר מקומות ישיבה

נפח תא מטען
528ליטר מושב אחורי מקופל

211ליטר מושב אחורי מורם

42ליטרמיכל דלק

מנוע

)VVT( דגם - כוונון שסתומים משתנהK12B

4מספר צילינדרים

16שסתומים

1.242סמ"קנפח

11.0יחס דחיסה

6,000 / 93.8סל"ד / כ"סהספק

4,800 / 12.0סל"ד / קג"ממומנט

הזרקה רב נקודתיתהזנת דלק

תיבת הילוכים

אוטו' - 4 הילוכיםידני - 5 הילוכיםסוג

13.4542.875יחסי העברה

21.8571.568

31.2801.000

40.9660.697

50.757-

3.2722.300אחורי

4.3884.375סופי

שלדה ומתלים

מסרק ומוט משונןהגה

דיסק מאווררקדמייםבלמים

תוףאחוריים

מקפרסוןקדמייםמתלים

קפיץ ספירלי ומוט מייצבאחוריים

185/55R16 - GLX             175/65R15 - GLSצמיגים

אוטו' - 4 הילוכיםידני - 5 הילוכיםמשקולות

990 / 9601,040 / 1,020ק"גמשקל עצמי / משקל עצמי כולל תוספות

1,480ק"גמשקל כולל

אוטו' - 4 הילוכיםידני - 5 הילוכיםביצועים

165160קמ"שמהירות מירבית

12.313.5קמ"שתאוצה מירבית 0-100 קמ"ש*1

אוטו' - 4 הילוכיםידני - 5 הילוכיםצריכת דלק

Euro 5Euro 5מנוע בנזין מותאם לתקן פליטה

16.314.7ק"מ / ליטרעירוניצריכת דלק לפי נתוני יצרן

22.720.4ק"מ / ליטרבין עירוני

20.017.8ק"מ / ליטרממוצע

*1 - על פי נתוני היצרן
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אוטומט GLXאוטומט GLSידני GLS רמת גימור

שלדה - צמיגים וגלגלים

+--185/55R16 חישוקי אלומיניום )4( 

-++175/65R15גלגלי פלדה )4(

+++T135/70R15 גלגל רזרבי מוקטן מפלדה - מוגבל מהירות )80 קמ"ש( ולשימוש זמני בלבד

חיצוני 

+++בצבע הרכבידיות דלתות 

+++אלקטרומגנטיתפתיחת תא מטען

ראות 

+++הלוגן מולטירפלקטורפנסים ראשיים

LED DRL - פנסי חזית לנסיעה באור יום--+

+++ידניכוונון גובה לפנסים ראשיים

+--קדמיים- כולל LED DRLפנסי ערפל

+++אחורי )פנס(

+++חלונות צד קדמיים בצבע ירוק

+++מגבים קדמיים: שתי מהירויות, השהייה משתנה ומתזמגבים

+++מגב אחורי: מהירות אחת, השהייה ומתז

+++מפשיר אדים - בשמשה אחורית

+++בצבע הרכבמראות צד

+++בעלות כוונון חשמלי

+++כולל הפשרת אדים

+++מראה פנימית יום/לילה - לשדה ראייה אחורי

גלגל הגה ולוח מחוונים

+++ציפוי עורגלגל הגה - 3 זרועות

+++בקרת שליטה מההגה - למערכת הרדיו

+--בקרת שליטה מההגה - למערכת בקרת השיוט

+++הגה כוח

+++כוונון גובה לגלגל ההגה

+++מד סיבוב מנוע

+++שעון דיגיטליתצוגת מידע בלוח מחוונים

+++מד טמפרטורה - חיצונית

+++מד צריכת דלק

+++מד טווח נסיעה )משוער(

++-מצב הילוך

+++זמזםהתראה לאורות דולקים

+++זמזם ומחוון בלוח שעוניםהתראה לאי חגירת - חגורת בטיחות נהג

+++זמזם ומחווןהתראה לאי חגירת - חגורת בטיחות לנוסע ליד הנהג

+++מחוון בלוח שעוניםדלת פתוחה

+++מחוון בלוח שעוניםמפלס דלק נמוך

+++מחוון בלוח שעוניםנורת התראה לטיפול

נוחות

+++קדמייםחלונות חשמל

+++אחוריים

+++כולל מתג שליטה - לנהגנעילה מרכזית )כולל תא מטען (

+++כולל חיווי פנסים שלט לנעילת הדלתות 

+++מכאני מזגן מקורי 

+++חימום

+++מסנן חלקיקים

mp3  / אנטנהמערכת רדיו דיסק+++

+++רמקולים - 4

+++טוויטרים - 2

+++בקרת שליטה מגלגל ההגה

USB קונסולה מרכזית- בחלקה התחתוןחיבור+++

+--בקרת שיוט

מקרא:   כולל:    +     לא כולל:    -
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