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מפרטי טכני - מידות

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
דרגה 4.23בינעירוני6.0עירוני1.2 ל׳ ידני
דרגה 4.85בינעירוני8.2עירוני1.4 ל׳ אוט׳

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידנימידות )מ"מ(
4,035אורך
1,734רוחב
1,474גובה

2,570רוחק סרנים
5.1רדיוס סיבוב )מטר(

140מרווח קרקע
1,098מרווח רגליים קדמי
794מרווח רגליים אחורי
1,365מרווח כתפיים קדמי
1,350מרווח כתפיים אחורי

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידנימידות )מ"מ(
1,038מרווח ראש קדמי
978מרווח ראש אחורי

1,301מרווח מתניים קדמי
1,252מרווח מתניים אחורי

301נפח תא מטען ללא קיפול מושבים )ליטר(
1,017נפח תא מטען עם קיפול מושבים )ליטר(

50קיבולת מיכל דלק )ליטר(
1,1151,154משקל עצמי )ק"ג(

1,5801,620משקל כללי מורשה )ק"ג(

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

EC715/2007 נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה. תקן *  
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 6 7 8 9 10 11 12 13 14 152
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אבזור סטנדרטימפרטי טכני

הנתונים  התיאור,  בין  הבדלים  יתכנו  לדפוס.  הלועזי  המקור  הבאת  למועד  ומעודכנים  בעולם  שונים  במקומות  המשווקים  דגמים  למגוון  מתייחסים  זה  בפרוספקט  המופיעים  והנתונים   המידע 
יתכנו הבדלים בדגם מסוים,  כן,  והמערכות הנלוות. כמו  והן מבחינת האביזרים, הציוד  זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני   והתמונות המובאים בפרוספקט 
 בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. 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, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

 1.2 ידניאבזור
INSIGHT

1.4 אוטומטי 
INSPIRE

1.4 אוטומטי 
PREMIUM

+++מד סיבובי מנוע
+++תאורה בתא המטען

מערכת שמע מקורית 
AUX וכניסת MP3 עם קורא+++

+++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה
ipod\USB כניסת+++

+++רמקולים קדמיים 
++-רמקולים אחוריים+טוויטרים

+++סוככי שמש עם מראות
+--גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור

+--פנס ערפל קדמי
+++שילובי צבע במושבים, דלתות, דשבורד

+--חיישני חניה מאחור עם כפתור נטרול
++-מפתח שלט מקורי
+++תא כפפות מקורר

+--תאורת פניה
++-שלטי נוחות מקוריית

++-משענת יד קדמית
++-פסי קישוט

מפרט בטיחות
 1.2 ידני
INSIGHT

1.4 אוטומטי 
INSPIRE

1.4 אוטומטי 
PREMIUM

+++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
+++כריות וילון קדמי+אחורי

+++כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע 
+++אפשרות לניתוק כריות אוויר במושב הנוסע

ABS+EBD מערכת בלמים+++
+++ESP - מערכת בקרת יציבות
+++TCS - מערכת בקרת משיכה

+++ESS - תאורת אזהרה בבלימת חירום
+++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים
++-חגורות בטיחות קדמיות עם כיוון גובה

+++5 משענות ראש מתכווננות
+++קורות חיזוק בדלתות

+++TPMS - מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים
+++פגושים סופגי אנרגיה

ISOFIX נקודת עיגון למושבי בטיחות לתינוקות בתקן+++
DRL תאורת יום++LED

+++חיישן חגורות בטיחות לכל המושבים

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידניביצועים
13.113.2תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

13.76.9תאוצה 60-100 קמ"ש )שניות(
170170מהירות מירבית )קמ"ש(

11.1טווח בלימה 0-50 קמ"ש )מטר(
37.5טווח בלימה 0-100 קמ"ש )מטר(

 תצרוכת דלק
1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידניע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

6.08.2עירוני )ליטר/100 ק"מ(
4.24.8מחוץ לעיר )ליטר/100 ק"מ(

5.06.2משולב )ליטר/100 ק"מ(

CO2 ערכי פליטה 
1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידני ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

112143משולב )גרם/ק"מ(

1.4 אוטומטי 1.2 ידניצמיגים
INSPIRE

1.4 אוטומטי 
PREMIUM

185\65R15195\55R16

קטןקטןגלגל חלופי

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידנימנוע
CWT 4 גלילים DOHC

1,2481,368נפח מנוע )סמ"ק(
72.0*71.084.0*78.8קדח/מהלך )מ"מ(

10.5יחס דחיסה
84/6000100/6000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

12.4/400013.7/3500מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

5+14+1תיבת הילוכים
טיפטרוניקידניתסוג

יחסי העברה
3.7272.919ראשון

2.0561.551שני
1.2691.000שלישי
0.9060.713רביעי

-0.719חמישי
3.6362.480אחורי
4.604.375סופי

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידנימתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון, ובולמי זעזועיםקדמי
מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדתאחורי

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידניהגה
MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, מוגבר כח חשמלי

1.4 ל' אוטו'1.2 ל' ידניבלמים
ABS + EDB מערכת כפולה מוגברת

דיסק מאווררקדמיים
דיסקתוףאחוריים

 1.2 ידניאבזור
INSIGHT

1.4 אוטומטי 
INSPIRE

1.4 אוטומטי 
PREMIUM

+++מערכת מיזוג אוויר
 CRUISE COnTROL בקרת שיוט

+--ומגביל מהירות

++-גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק
244 חלונות חשמל
+++נעילה מרכזית
+++מראות חשמל

+--מראות מתקפלות באופן חשמלי
++-פנסי איתות במראות

+++מחשב דרך
+--חישוקי סגסוגת קלה

+++מגב ומתז בשמשה האחורית
פתיחת דלת תא מטען-חיצונית

+++)ללא מפתח(

+++פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג
+++מראות וידיות בצבע הרכב

+++מושב נהג עם כיוון גובה
+++מושב אחורי  מתקפל 60:40

+++מחזיקי כוסות שתייה
+++אימובילייזר מקורי

2,570 מ"מ

4,035 מ"מ1,734 מ"מ
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