
התמונות להמחשה בלבד

מפרט טכני

התמונות להמחשה בלבד



בנזין 12 שסתומים MIVECסוגמנוע

1,193סמ״קנפח

80/6,000סל״ד/כ״סהספק מירבי

11/4,000סל״ד/קג״ממומנט

ביצועים
   

174קמ״שמהירות מירבית

13.3שניותתאוצה 0-100 קמ״ש*

4.8 מטררדיוס סיבוב מינימלי

צריכת דלק )ליטר/ 100 ק״מ(** 

5.6עירוני

4.4בינעירוני

4.9משולב

CO2 פליטת מזהמים
)משולבת(

113

אוטומטית רציפה CVTסוג תיבת הילוכיםהעברת הכוח

יחס העברה

4.007-0.550הילוך קדמי

3.771הילוך אחורי

3.757יחס העברה סופי

הגה כח חשמלי- EPSמערכת היגוי

מקפירסון עם מוט מייצבקידמייםמיתלים

קורת פיתול מייצבתאחוריים

דיסק מאווררקידמייםבלמים

תוףאחוריים

סגסוגת קלה 15 ״אינץ'קידמיים ואחורייםחישוקים

185/55R15קידמיים ואחורייםצמיגים

4,245מ״מאורך כללימידות ומשקלים

1,670מ״מרוחב כללי

1,515מ״מגובה כללי

2,550מ״מבסיס גלגלים

170מ״ממרווח גחון

1,445מ״מקדמימיפשק גלגלים

1,430מ״מאחורי

945ק״גמשקל עצמי

1,360ק״גמשקל כולל מורשה

450ליטרנפח תא מטען

42ליטרקיבולת מיכל הדלק

  

MOBILEYE - מערכת מתקדמת למניעת תאונות דרכיםבטיחות

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו

אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע באמצעות מפתח

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

זוג כריות וילון לאורך הרכב

(ASC+TCL( מערכת אקטיבית לבקרת יציבות עם מערכת בקרת משיכה

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים מבוקרת מחשב

EBD מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

HSA מערכת עזר לזינוק בעליה

BAS מערכת עזר לבלימה

TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

עוגני ISO-FIX לעגינת מושבי ילדים

סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון בכל המושבים

ESS איתות בלימת חירום היבהוב פנסים אחוריים

מראות צד בצבע הרכבחוץ

ידיות חיצוניות בצבע הרכב

סבכה )גריל( קדמי בצפוי כרום

Privacy Glass חלונות כהים בחלק האחורי

ידיות פנימיות מצופות כרוםפנים

בקרת שיוט CRUISE CONTROL בתפעול מגלגל ההגה

תצוגת לוח שעונים הכוללת מחשב דרך המציג: צריכת דלק ממוצעת, טווח נסיעה וטמפרטורה חיצונית. 

נורת ECO המייצגת נהיגה חסכונית

הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה

הגה וידית הילוכים בציפוי עור

נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומותתאורה ונראות

DRL מערכת תאורת יום

חיישן תאורה אוטומטי

מראות צד חשמליות

פנסי איתות על מראות צד

פנס ערפל אחורי

פנסי ערפל קדמיים

תאורת פנים

תאורה בתא המטען

סטנדרט

מפרט טכני
CVT אוטומטית רציפה Instyle אוטומטית רציפה Instyle

CVT

* 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.



שחור

זוג מפתחות חכמים KOSנוחות

כפתור התנעה

משבת מנוע )אימבוילייזר( מקורי

נעילה מרכזית 

4 חלונות חשמליים

פתיחה וסגירת חלון  נהג אוטומטית

מנגנון למניעת היתפסות  גוף זר בחלון הנהג

תא כפפות

תא אחסון פתוח מעל תא כפפות

תא אחסון בקונסולה המרכזית

מחזיקי ספלים קדמיים )2(

מחזיק ספלים אחורי

תאי אחסון בדלתות קדמיות

בקרת אקלים דיגיטלית

חיישן גשם

מערכת Connected Carתקשורת ושמע

תפעול מערכת השמע מגלגל ההגה

מצלמת נסיעה לאחור

Bluetooth audio system

תפעול דיבורית Bluetooth מגלגל ההגה

AUX ושקע USB שקע

אנטנה בגג הרכב

4 רמקולים

כיוונון גובה מושב נהגמושבים

כיוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות

מפרט 
צבעי בד

לבן פנינהכסוף בהיר

אדום

אפור טיטניום

סגול פנינה

כחול

CVT אוטומטית רציפה Instyle

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 



נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ

4.4בינעירוני5.6עירוני

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 הודענ מוקדמת וללא עידכום 

הפרוספקט. התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

לפרטים נוספים 3151*

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

603-012Instyle 6אטראז' 1.2 אוטומט

 

  מצלמות רוורס6  כריות אוויר
  חיישני לחץ אוויר  בקרת סטייה מנתיב
  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים

  שליטה באורות גבוהים  זיהוי כלי רכב בשטח מת
  בלימה אוטומטית בעת חירום  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
  זיהוי רכב דו-גלגלי

  זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:




