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מפרט 
רכב



InviteIntenseInstylePremiumSupremeEliteLimitedרמת גימור

2WD4WDהנעה

7 מושבים7 מושבים7מושבים7 מושבים7 מושבים5 מושבים5 מושבים5 מושביםמס’ מושבים

מנוע

 טורבו דיזל בנזין - MIVEC 16  שסתומיםסוג
מסילה משותפת

1,9982,268סמ״קנפח

150/6,000150/3,500סל”ד/כ”סהספק מירבי

19.9/4,20036.7/1,500-2,750סל״ד/קג״ממומנט

 sTop&go מערכת
אוטומטית )עצור וסע(

-

ביצועים

190192190190קמ״שמהירות מקסימלית

10.611.51211.6שניותתאוצה 0-100 קמ״ש*

5.3מטררדיוס סיבוב מינימלי

 צריכת דלק
)ליטר/100 ק”מ(*

8.47.37.47.67.67.67.66.9עירוני

5.75.35.55.65.65.85.85.2בינעירוני

6.766.26.36.36.46.45.8משולב

Co2 155139144146146149149154ג’/ק”מפליטת

העברת 
כוח

6 הילוכים אוטו’אוטומטית רציפה 5CVT הילוכים ידניסוג תיבת הילוכים

יחסי העברה

-2.631-0.378-

3.538-4.199הילוך ראשון

1.913-2.405הילוך שני

1.333-1.583הילוך שלישי

1.028-1.161הילוך רביעי

0.82-0.855הילוך חמישי

0.685--הילוך שישי

3.5831.963.457הילוך אחורי

4.5626.0263.36יחס העברה סופי

מפרט טכני
InviteIntenseInstylePremiumSupremeEliteLimitedרמת גימור

מערכת 
היגוי

Eps - הגה כח עם תגבור חשמלי

מתלים 
מקפרסון עם מוט מייצבקדמיים

מתלה רב זרועי עם מוט מייצבאחוריים

בלמים
בלמי דיסק מאוורריםקדמיים

בלמי דיסקאחוריים

סגסוגת קלה ”18סגסוגת קלה ”16סגסוגת קלה ”18סגסוגת קלה ״16חישוקי פלדה ״16אינץ’קדמיים ואחורייםחישוקים

215/70R16215/70R16225/55R18215/70R16225/55R18קדמיים ואחורייםצמיגים

מידות 
ומשקל

4,695מ”מאורך כללי

1,810מ”מרוחב כללי

 גובה כללי 
)כולל מסילות גגון(

1,680מ”מ

2,670מ”מבסיס גלגלים

1,540מ”ממפשק גלגלים

 מרווח קרקע 
)ללא מטען(

190מ”מ

21מעלותזווית גישה

22.521מעלותזווית נטישה

1,3951,4301,4601,5251,610ק”גמשקל עצמי

1,9851,9852,1702,1702,260ק”גמשקל כולל מורשה

781-1754128-769-1608ליטרנפח תא מטען

636060ליטרקיבולת מיכל הדלק

 כושר גרירה מירבי 
)ללא בלמים(

735750ק”ג

 כושר גרירה מירבי
)עם בלמים(

1,6002,000ק”ג

* על פי פרסומי היצרן ובתנאי מעבדה 
 ** 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.
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מפרט אבזור
InviteIntenseInstylePremiumSupremeEliteLimited

7 כריות אוויר:בטיחות

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנסוע 

אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע באמצעות מפתח

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

זוג כריות וילון לאורך הרכב

כרית אוויר להגנה על ברכי הנהג

 TCL+AsC - מערכת אקטיבית לבקרת יציבות עם מערכת 

בקרת אחיזת כביש


ABs - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

EBD - מערכת לחלוקת עוצמת בלימה

HsA - מערכת עזר לזינוק בעליה

BAs - מערכת עזר לבלימה

sAWC------ - מערכת הנעה כפולה מתקדמת

TpMs- מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

עוגני IsoFIX לעגינת מושבי ילדים

סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

Ess - איתות בלימת חירום )הבהוב פנסים אחוריים( 

מערכות 
בטיחות 

מתקדמות

ACC---- - בקרת שיוט אדפטיבית

FCM---- - מערכת לאיפחות התנגשות קדמית

LDW---- - מערכת התראה על סטייה מנתיב

מערכת 
 MOBILEYE

הכוללת:

---LDW - מערכת התראה על סטייה מנתיב

---הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל

---מערכת לניטור מרחק מהרכב

שבכה קדמית )גריל(: מסגרת כרוםחוץ

פגוש קדמי: בצבע הרכב

מראות צד: בצבע הרכב

InviteIntenseInstylePremiumSupremeEliteLimited

ידיות דלתות חיצוניות בצבע הרכבחוץ

)pRIVACy gLAss( חלונות כהים בחלק האחורי

פס קישוט כרום בדלת תא המטען

 -מסילות גגון

--גג שמש חשמלי

 מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון 
השהיה כולל מתזים



מגב אחורי הכולל מתז עם השהיה

----פס קישוט כרום לאורך החלונות

-הגה וידית הילוכים בציפוי עורפנים

CRuIsE ConTRoL - בקרת שיוט

מגביל מהירות הנשלט מגלגל ההגה

בלם יד עם מתג שחרור מצופה כרום

-מנופי העברת הילוכים הנשלטים מגלגל ההגה

תצוגת לוח שעונים LCD הכוללת מידע אודות מחשב 
דרך, התרעה לטיפול, טמפרטורה חיצונית, צריכת דלק 

ממוצעת, מצב מיכל דלק ומצב הנעה

צבעוניצבעוניצבעוניצבעוניצבעוניצבעוני

כיוון עוצמת תאורה בלוח שעונים

כיסוי גלילה לתא המטען

מדרך רגל שמאל

תאורה 
ונראות

תאורה חיצונית

--נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומות

-----תאורה ראשית מסוג LED עם כיוונון אוטומטי

LED מסוג DRL תאורת יום

מראות צד חשמליות
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תאורה 
ונראות

-מראות צד מחוממות ומתקפלות חשמלית

-פנס איתות על מראות צד

פנס בלימה מסוג LED על ספויילר אחורי על דלת תא המטען

פנס ערפל אחורי

-פנסי ערפל קדמיים 

תאורה פנימית

תאורת פנים עם תאורת מפות מלפנים

תאורה אחורית

תאורה בתא המטען

חיישן תאורה אוטומטי

תאורת ליווי בעת כניסה לרכב או יציאה מהרכב

-----מפתח עם שלט מובנהנוחות

Kos-- - כניסה והתנעה ללא מפתח

-----פתיחה וסגירה חשמלית של דלת תא המטען

אימובילייזר מקורי

נעילה מרכזית

4 חלונות בהפעלה חשמלית

סוכך שמש קדמי הכולל מראה, מחזיק כרטיסים ותאורה

מראה למניעת סינוור באופן אוטומטי

תא כפפות מואר הכולל מדף עלי נסתר

-----תא אחסון למשקפים

משענת יד מרכזית הכוללת תא אחסון

קונסולה מרכזית עם מחזיקי ספלים

שקע טעינה בתא משענת יד

שקע מצת

מפרט אבזור
InviteIntenseInstylePremiumSupremeEliteLimited

תא אחסון בגב מושב נוסענוחות

מחזיק בקבוקים בדופן הדלתות

משענת יד מתקפלת בשורה שניה עם מחזיקי ספלים

תאי אחסון בדלתות

4 נקודות עיגון ברצפת תא המטען

------חיישני נסיעה לאחור מקוריים

-מצלמת נסיעה לאחור 

-בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים

------בקרת אקלים

-חיישן גשם

תקשורת 
ושמע

-מערכת ConnECTED CAR כולל נגן תקליטורים

------מערכת שמע הכוללת CD ושליטה מגלגל ההגה

שישה רמקולים: ארבעה רמקולים + שני טוויטרים

BLuETooTH AuDIo sysTEM-

-דיבורית BLuETooTH עם שליטה מגלגל ההגה

usB שקע

כיסוי מושבים:מושבים

---מושבי בד

----מושבי עור

----מושב נהג עם כיוונון חשמלי

----חימום למושבים קידמיים

שורה ראשונה

כיוונון גובה משענות ראש קדמיות

 חגורות בטיחות קדמיות בעלות קדם מותחן 
המופעל בעת תאונה
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התמונות להמחשה בלבד
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שורה שניהמושבים

כיוונון מושבים

אפשרות לקיפול מושבים למצב שטוח

חלוקת קיפול מושבים ביחס 60:40

כיוונון גובה משענות ראש

חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון

שורה שלישית

 זוג מושבים עם אפשרות קיפול למצב שטוח 
וכיוונון משענות

--
ב-7 מקומות 

בלבד


זוג משענות ראש בעלות שני מצבים
--

ב-7 מקומות 
בלבד



חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון
--

ב-7 מקומות 
בלבד



מפרט צבעיםמפרט אבזור

כיסוי מושב

חישוקים

בד שחורעור שחורבד בז׳עור בז׳

 InTEnsE 16 אינצ': לדגמי
supREME-ו InsTyLE

 pREMIuM 18 אינצ': בדגמי
LIMITED-ו ELITE

  InVITE 16 אינצ': בדגם

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

אדום יין כסוף בהיר

לבן פנינה

   אפור

 כחול קוסמי

שחור

 גרניט



הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת 
האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק 

מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרוספקט. התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 
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.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009

זיהום מזערי זיהום מירבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ף
ס

יו
 ו

וד
ד

רשימת מרכזי מכירה מיצובישי

04-8522222דרך יפו 145 א'חיפה

03-5380888בית עובד 2 פינת המסגר )חניה חינם(תל אביב

02-6783820האומן 9, תלפיותירושלים

צפון

04-6817444שרוני מוטורס, א.ת צפוניקרית שמונה

04-9955000ג.פ.י מוטורס, בורנשטיין 53, א.ת דרומיעכו

04-6093021/2אס.בי.אס, קידרון 1, א.ת. עפולה

04-6166771/6נצרת מוטורס, העבודה 12נצרת עילית

04-6336666נירון מוטורס, קומבה 10, א.ת. דרומיחדרה

מרכז

09-8621177מוסכי שיא נתניה בע״מ, פנקס 21נתניה

09-7766400אוטורן, התדהר 3רעננה

03-5700888י. שקד, ששת הימים 22 )מול קניון איילון(בני ברק

03-5583880/1חולון מוטורס, הפלד 10, א.תחולון

03-9012200הילוך שישי, דרך המכבים 48, ראשון לציון

דרום

08-9361770מ. אלימלך ובניו, משה יתום 22, א.תרחובות

08-9966677אוטוויק מודיעין, המכונאי 17 )מרכז ישפרו( מודיעין

08-6751144רפי עמירה ובניו בע״מ, המרכבה 30, א.ת צפוניאשקלון 

08-6250903/4י.ב שירותי רכב, עמל 2, א.ת מכתשיםבאר שבע

08-8638637יוסי כהן מיצובישי, אולם חדש - הבושם 10אשדוד

08-6378333אדומית, הדייג 20, א.ת.אילת  

03-5018975נציג מכירות שטח

לפרטים נוספים 3151*

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם
INVITE דרגה 5.710בינעירוני8.4עירוניאאוטלנדר 2.0 ל' בנזין, 5 מושבים, ידני

INTENSE 'דרגה 5.36בינעירוני7.3עירוניאאוטלנדר 2.0 ל' בנזין, 5 מושבים, אוט
INSTYLE 'דרגה 5.57בינעירוני7.4עירוניאאוטלנדר 2.0 ל' בנזין, 5 מושבים, אוט

INSTYLE / PREMIUM 'דרגה 5.68בינעירוני7.6עירוניאאוטלנדר 2.0 ל' בנזין, 7 מושבים, אוט
SUPREME / ELITE '4, אוטX4 ,דרגה 5.88בינעירוני7.6עירוניאאוטלנדר 2.0 ל' בנזין, 7 מושבים

LIMITED '4, אוטX4 ,דרגה 5.214בינעירוני6.9עירוניאאוטלנדר 2.2 ל' דיזל, 7 מושבים

חדש!

חדש!




