


מפרט צבעים

אדום

כחול

* ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

שחורלבן פנינה

אפור טיטניוםכסוף

 18

התמונות להמחשה בלבד

    SPORTBACK16



מפרט טכני

4X2הנעה

5 מושביםמס’ מושבים

מנוע

16 שסתומים SOHC MIVECסוג

1,798סמ”קנפח

86.0X77.4מ”ממהלך X קדח

10.7:1-יחס דחיסה

140/6,000סל”ד/כ”סהספק מירבי

17.9/4,200סל”ד/קג”ממומנט פיתול

183קמ”שמהירות מירבית

11.9שניותתאוצה 100-0 קמ”ש*

5.0מטררדיוס סיבוב מינימלי

ביצועים

צריכת דלק 
)ליטר/100 ק”מ(**

8.6עירוני

5.4בינעירוני

6.6משולב

ECI-MULTIהזנת דלק רב נקודתית

מערכת 
דלק

59ליטרקיבולת מיכל דלק

נטול עופרתסוג דלק

ממיר מומנטמצמד

CVTסוג תיבת הילוכים

העברת 
כוח

יחסי העברה

2.349:1הילוך ראשון

1.397:1הילוך שני

1.074:1הילוך שלישי

0.832:1הילוך רביעי

0.631:1הילוך חמישי

0.518:1הילוך שישי

1.750:1הילוך אחורי

6.120:1יחס העברה סופי

מערכת 
היגוי

תיבת ההגה
סבבת מוט משונן, הגה כח 

מתוגבר חשמלית

מתלים
תומכת מקפירסוןקדמיים

רב זרועיאחוריים

בלמים
“15 דיסק מאוורראינץ’קדמיים

“14 דיסק אינץ’אחוריים

“16אינץ’סגסוגת קלהחישוקים

205/60R16קדמיים ואחורייםצמיגים

מידות 
ומשקלים

4,640מ”מאורך כללי

1,760מ”מרוחב כללי

1,505מ”מגובה כללי

2,635מ”מבסיס גלגלים

מפשק 
גלגלים

1,530מ”מקדמיים

1,530מ”מאחוריים

מירווח קרקע
מ”מ)ללא מטען(

140

1,375ק”גמשקל עצמי

1,900ק”גמשקל כולל מורשה

כושר גרירה מירבי 
ק”ג)ללא בלמים(

550

כושר גרירה מירבי 
ק”ג)עם בלמים(

750

* על פי פרסומי היצרן.
** נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. 
צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים 

והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.



מפרט טכני

לנסר ספורטבק 1.8 ליטר בנזין תיאור דגם 

5מס’ דלתות

תיבת הילוכים
 אוטומטית רציפה CVT עם אפשרות 

לתפעול ידני 6 הילוכים 

בטיחות

7 כריות אוויר:

• קדמיות לנהג ולנוסע

• צידיות לנהג ולנוסע

• כריות וילון

• כרית אוויר לברכי הנהג

אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע עם נורת התראה 

MOBILEYE 630 - מערכת מתקדמת למניעת תאונות

 ESP - מערכת לבקרת יציבות 
)MASC/ MATC( ואחיזה



 ABS - מערכת מבוקרת מחשב
 למניעה נעילה של הגלגלים בעת בלימה 



ESS - תאורת בלימת חירום )הבהוב פנסים אחוריים( 

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

EBD - מערכת לחלוקת עוצמת בלימה

 ELR חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן 
מופעלות בעת חירום 



3 חגורות בטיחות מאחור  

התראה לחגירת חגורות בטיחות קדמיות בלבד

 שלדה הבנוייה בטכנולוגיית  
Reinforced Impact Safety Evolution )RISE(



הגה קורס בעת תאונה 

סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות 

משענות ראש קדמיות ואחוריות מתכווננות לגובה 

עוגני ISO FIX לעגינת מושב בטיחות לילדים 

מערכת 
 MOBILEYE

הכוללת

LDW - התרעה על סטייה מנתיב

מערכת לניטור מרחק הרכב שמלפנים

זיהוי רכב דו-גלגלי

הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל

זיהוי תמרורים

חוץ

גג שמש חשמלי 

Privacy Glass  שמשות אחוריות כהות במיוחד

פגושים בצבע הרכב

מגיני בוץ אחוריים

ידיות דלתות בצבע הרכב

מראות צד חשמליות בצבע הרכב עם מפשיר אדים

גריל קדמי עם מסגרת כרום

ספוילר אחורי בצבע הרכב 

פנים

הגה כח מתכוונן בעל 3 צלעות בציפוי עור

תפעול מערכת השמע מגלגל ההגה 

בקרת שיוט - )Cruise Control( בתפעול מגלגל ההגה

)Shift Paddles( מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

ידית הילוכים בציפוי עור 

בקרת אקלים 

נעילת דלתות מרכזית 

4 חלונות חשמל

ידיות דלתות פנימיות בצבע כרום 



תאורה 
ונראות

נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומות 

פנסי ערפל קדמיים ואחוריים

פנס איתות על מראות צד

חיישן תאורה 

תאורת פנים עם תאורת מפות מלפנים

תאורה בתא המטען

נוחות

קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד

מחזיק כוסות כפול

מפתח עם שלט מובנה

מצלמת נסיעה לאחור

חיישן גשם

משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק ל-2 כוסות 

תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות

פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג 

מושב אחורי מתקפל ביחס 60:40

תצוגת לוח שעונים צבעונית הכוללת מידע אודות: 
מחשב דרך, טמפרטורה חיצונית, מצב מיכל דלק, 

Eco צריכת דלק, מצב תיבת הילוכים, נורת חיסכון בדלק



אימובילייזר מקורי - משבת מנוע

תקשורת 
ושמע

 CONNECTED CAR מערכת מולטימדיה

Bluetooth Audio System

שקע USB בקונסולה המרכזית 

מפרט טכני

לנסר ספורטבק 1.8 ליטר בנזין תיאור דגם 




