
מפרט טכני - מידות

מידות )מ"מ(

4,370אורך

1,700רוחב

1,457גובה

2,570רוחק סרנים

5.2רדיוס סיבוב )מטר(

147מרווח קרקע

1,112מרווח רגליים מושבים קדמיים

846מרווח רגליים מושבים אחוריים

1,364מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,356מרווח כתפיים מושבים אחוריים

1,014מרווח ראש מושבים קדמיים

946מרווח ראש מושבים אחוריים

1,304מרווח מותניים מושבים קדמיים

1,198מרווח מותניים מושבים אחוריים

465נפח תא מטען )ליטר(

1,080משקל עצמי )ק"ג(

1,560משקל כללי מורשה )ק"ג(

43קיבולת מיכל דלק )ליטר(

יונדאי i25 - אקסנט

דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
5.48בינעירוני8.2עירוני1.4 ל', אוט'
5.16בינעירוני8.6עירוני1.6 ל', אוט'
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1,506 מ״מ

1,511 מ״מ

1,700 מ״מ

820 מ״מ2,570 מ״מ980 מ״מ
4,370 מ״מ



אבזור סטנדרטי מפרט טכני

InspireInspirePremium

1.41.61.6מנוע

CVVT ,16 שסתומים ,DOHC ,סוג - 4 גלילים

1,3681,5911,591נפח מנוע )סמ"ק(

x 8477 x 8577 x 85 72קדח X מהלך )מ"מ(

10.510.510.5יחס דחיסה

6,000/1006,300/1246,300/124הספק )כ"ס/סל"ד(

4,000/13.64,200/15.94,200/15.9מומנט )קג"מ/סל"ד(

אוטומטית תיבת הילוכים
CVT רציפה

אוטו' 4+1 עם אפשרות לשליטה 
H-MATIC ידנית

יחסי העברה                                                    

 0.545-4.335

2.919 2.919-ראשון

1.5511.551-שני

1.0001.000-שלישי

0.7130.713-רביעי

2.4802.480-אחורי

3.3333.333-סופי

הגה

מוגבר כוח חשמלי MDPS, סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה 

בלמים

מערכת כפולה מוגברת כוח

דיסקים מאוורריםקדמיים

דיסקיםאחוריים

מתלים

עצמאי מסוג מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצבקדמיים

מתלה קשיח - קורת פיתול מאוחדת, קפיצי סלילאחוריים

InspireInspirePremium

1.41.61.6צמיגים

175/70 R14175/70 R14195/50 R16

גודל מלאגלגל חלופי

InspireInspirePremium

 1.41.61.6ביצועים

12.211.111.1תאוצה  0-100 קמ"ש )שניות(

185185185מהירות מירבית )קמ"ש(

 תצרוכת דלק
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

8.28.6עירוני )ליטר/100 ק"מ(

5.45.1מחוץ לעיר )ליטר/100 ק"מ(

6.46.4משולב )ליטר/100 ק"מ(

CO2 ערכי פליטה 
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

149148משולב )גרם/ק"מ(

מפרט בטיחות

Inspire 1.4Inspire 1.6Premium 1.6

+++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

+++כריות צד לנהג ולנוסע

+++כריות וילון קדמיות ואחוריות

ABS + EBD מערכת+++

TCS מערכת בקרת משיכה+++

ESP מערכת בקרת יציבות+++

VSM ניהול יציבות הרכב+++

+++קורות חיזוק בדלתות

 חגורות בטיחות קדמיות
+++עם קדם מותחנים

+++חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה

 נקודות עיגון למושב תינוקות
ISOFIX בתקן+++

+++5 משענות ראש מתכווננות

+++פגושים סופגי אנרגיה

 TPMS חיישן בקרת לחץ אוויר+++

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*
המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים 
והתמונות המובאים בפרוספקט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, 
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, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

InspireInspirePremium

 1.41.61.6אבזור

 מערכת מולטימדיה הכוללת
DVD ונגן BT דיבורית+++

 AUX / USB כניסות+++

+++מחשב דרך

+++הגה כוח חשמלי

+++גלגל הגה מתכוונן לגובה

+--חלון שמש חשמלי

+++4 חלונות חשמל

+++נעילה מרכזית

+++מראות חשמל

+++פנסי איתות במראות הצד

+++פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג

+++סוככי שמש עם מראות איפור

+++מראות חיצוניות בצבע הרכב

+++ידיות חיצוניות בצבע הרכב

+++מושב נהג עם כוונון לגובה

+++מחזיק כוסות שתיה

+++שעון זמן דיגיטלי

+--פנסי ערפל קדמיים

+++משבת מנוע מקורי

+++מד סיבובי מנוע

+--חישוקי סגסוגת קלה

+--מפתח שלט מקורי

+--חיישן להדלקת אורות

+--תאורת   LED  בפנס הקדמי


