
תיאור דגםהערות
קליפוניה ביץ' 150 כ"ס,

2.0TDI BMT, אוטומט 7 הילוכים
מפרט טכני

SGGDF7קוד דגם
נתוני מנוע

150מנוע (כ"ס)
יורו 6תקן מנוע

1,968נפח (סמ"ק)
340/1,500-3,000מומנט (נ"מ/סל"ד)

150/3,250-3,750הספק (כ"ס)
4בוכנות
דיזלהזרקה

תיבת הילוכים וצמיגים

אוטומט - 7 הילוכיםסוג תיבת הילוכים
R17 215/60מידות צמיגים

בלמים

דיסקקדמי
דיסקאחורי

חשמל ומיכל דלק

12Vמתח
420A/75Ahמצבר

180Aאלטרנטור
70מיכל דלק (ליטר)

מידות
3,000מרחק סרנים (מ"מ)
11.9קוטר סיבוב (מטר)

4,904אורך (מ"מ)
1,904רוחב כללי (מ"מ)

2,297רוחב כולל מראות (מ"מ)
1,990גובה (מ"מ)

-רוחב תא מטען (מ"מ)
-רוחב תא מטען בין בתי גלגלים (מ"מ)

-אורך תא מטען מאחורי שורת מושבים ראשונה (מ"מ)
1,330גובה תא מטען (מ"מ)

4.3נפח העמסה מאחורי שורת מושבים שניה ללא שורת מושבים שלישית (ליטר)
-נפח העמסה כששורת מושבים שניה מקופלת פעמיים ללא שורת מושבים שלישית (ליטר)

-נפח העמסה מאחורי שורת מושבים שלישית (ליטר)
1,247/1,011רוחב/גובה דלת הזזה צד ימין (מ"מ)

1,262/1,438רוחב/גובה דלת הרמה אחורית (מ"מ)
908שלוחה קדמית (מ"מ)
993שלוחה אחורית (מ"מ)

משקל (ק"ג)

3,000כולל
המשקלים המצויינים להלן הם בהתאם למפרט 

2,429כללי ריקהיצרן. ייתכנו שינויים לאחר שקילות הרכב.
571העמסההמשקל אינו כולל משקל נהג ומיכל דלק מלא

כושר גרירה (ק"ג)

2500עם בלמים
750ללא בלמים

בטיחות וטכנולוגיה
סטנדרט2 כריות אויר (נהג+נוסע) עם אפשרות ניתוק כרית האוויר לנוסע

סטנדרט2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
ABS - סטנדרטמערכת למניעת נעילת גלגלים

TCS - סטנדרטמערכת בקרת אחיזה
ESP (ESC)  - סטנדרטתוכנית ייצוב אלקטרונית

Hill Hold (HHC) סטנדרטמערכת סיוע לזינוק בעליה
EDL - סטנדרטנעילת דיפרנציאל אלקטרונית

סטנדרטמערכת Start&Stop עם מחזור אנרגיה
HBA - סטנדרטמערכת עזר לבלימה

DPF סטנדרטמסנן חלקיקים
סטנדרטנורה וזמזם אזהרה לנעילת חגורת בטיחות לנהג

סטנדרטבקרת שיוט עם מגביל מהירות
סטנדרטניטור לחץ אוויר בצמיגים

סטנדרטמערכת התראה לעייפות הנהג
אופציונאליזיהוי כלי רכב בשטח מת



Blue Motion סטנדרטטכנולוגיית
 FRONT ASSIST + CITY + חבילת בטיחות הכוללת: בקרת שיוט אדפטיבית

EMERGENCY BREAKEאופציונאלי
מערכת מובילאיי מדגם 630 הכוללת: ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטיה מנתיב, זיהוי 

אופציונאליתמרורי תנועה והתראה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים
מרווח טיפולים

1 שנה / 20,000 ק"מ המוקדם מביניהםמרווח טיפולים
אחריות

שנתיים ללא הגבלת ק"מאחריות
אבזור פנים וחוץ

אבזור פנים
סטנדרטמושב נהג מתכוונן לגובה

סטנדרטמושב נוסע ליד הנהג מתכוונן לגובה
אופציונאלימושב נהג מסתובב

סטנדרטמושב נוסע ליד הנהג מסתובב
סטנדרטמשענת יד מתכווננת לנהג ולנוסע ליד הנהג
אופציונאלימושבים קדמיים מתחממים נשלטים בנפרד

סטנדרטהגה מצופה עור עם שליטה על מערכת השמע
סטנדרטידית הילוכים מצופה עור
אופציונאלימושב בודד בשורה שניה

2מספר מושבים בשורה השניה
2מספר מושבים בשורה השלישית

סטנדרטעיגוני ISOFIX במושבי שורה שניה
סטנדרטמושבי השורה השלישית נפתחים למיטה זוגית 1.14X2.0 מ'

סטנדרטיחידה להארכת המיטה כולל מזרון
סטנדרטגג נפתח ידנית למיטה כולל מזרון 1.2X2.0 מ'

סטנדרטתריס גלילה לפתח מיטה עליונה
Climatronic סטנדרטמערכת בקרת אקלים מפוצלת ל 3- אזורים מסוג

סטנדרטמערכת Composition Media כולל 6 רמקולים ומסך מגע 6.33"
BT סטנדרטדיבורית

AUX- ו USB סטנדרטשקעי
סטנדרטמצת

12V סטנדרטשקעי
5מס' מחזיקי כוסות 

סטנדרט2 מאפרות
סטנדרט2 פחי אשפה

סטנדרטוילונות הצללה אחוריים
סטנדרטוילונות מגנטים לשמשה קדמית

סטנדרטשולחן מתקפל מאוחסן בדלת הזזה ימין
סטנדרט2 כסאות פיקניק

סטנדרטתא אחסון לצד שורת מושבים שניה
סטנדרטמגירת אחסון תחת שורת מושבים שלישית

סטנדרטכיס אחסון בדלת הרמה לאחסון הכסאות המתקפלים
סטנדרטלוגו CALIFORNIA על מדרגות הצד

סטנדרטתאורה במדרגות הצד
סטנדרטרשת לרטימת ציוד בתא המטען

12V לקריאה המתחברת לשקע LED סטנדרטמנורת
סטנדרטמדף מודולרי בתא המטען

סטנדרט2 מצברים
סטנדרטמחשב דרך (ק"מ, מהירות, סל"ד, דלק, שמן ונסיעה)

סטנדרטאימובילייזר מקורי - נעילה מרכזית + שלט
אבזור חיצוני

סטנדרטדלת הרמה אחורית עם חלון
סטנדרטדלת הזזה צד ימין

סטנדרטנעילה חשמלית דלת צד ימין
אופציונאלינעילה חשמלית דלת אחורית

סטנדרטחלונות חשמליים קדמיים
סטנדרטחלונות הזזה ימין ושמאל בשורת נוסעים שניה

סטנדרטחלונות מבודדי חום לנוסעים
סטנדרטצלייה מובנית כולל עיגונים לחיבורי יתדות על מוטות הצלייה

סטנדרטמראות צד מתכווננות חשמלית עם מפשיר אדים
סטנדרטבתי מראות וידיות בצבע הרכב

סטנדרטפגושים בצבע הרכב
סטנדרטחיישני חניה קדמיים ואחוריים עם מצלמה



סטנדרטפנסי הלוגן 
אופציונאליפנסי לד קדמיים ואחוריים
סטנדרטתאורת נהיגת יום ייעודית

סטנדרטפנסי ערפל קדמיים מתכווננים בפניות
סטנדרטפנס ערפל אחורי

Leaving Home - Coming Home סטנדרטמערכת תאורה
סטנדרטמגב אחורי עם מהירות משתנה

סטנדרטחיישן גשם למגבים
סטנדרטמגיני בוץ

סטנדרטהכנה לוו גרירה
סטנדרטגריל קדמי עם פס כרום

חישוקים
 "Devonport"  "17 סטנדרטחישוקי סגסוגת

נתוני צריכת דלק

7.0צריכת דלק ליטר ל-100 ק"מ - עירוני
5.9צריכת דלק ליטר ל-100 ק"מ - בין עירוני

6.3צריכת דלק ליטר ל-100 ק"מ - משולב
EC/2007/37* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

14דרגת זיהום אוויר
נתוני מערכות בטיחות

4כריות אוויר
לא קייםבקרת סטיה מנתיב

לא קייםניטור מרחק מלפנים
לא קייםזיהוי כלי רכב בשטח מת

לא קייםבקרת שיוט אדפטיבית
לא קייםזיהוי הולך רגל
לא קייםמצלמת רוורס

סטנדרטחיישני לחץ אוויר
לא קייםחיישני חגורות בטיחות
לא קייםשליטה באורות גבוהים

לא קייםבלימה אוטומטית בעת חירום
לא קייםזיהוי תמרורי תנועה
0רמת אבזור בטיחות

721קוד רכבית
צבע רגיל (סטנדרט)

B4B4 סטנדרטלבן
4B4B סטנדרטאדום
1C1C סטנדרטצהוב

צבע מטאלי בתוספת תשלום
2W2W אופציונאליכחול מטאלי

3T3T אופציונאליירוק מטאלי
C0C0 אופציונאליחציל מטאלי
H4H4 אופציונאליחום מטאלי

X3X3 אופציונאליאפור מטאלי
1B1B אופציונאליבז' מטאלי

8E8E אופציונאליכסף מטאלי
3S3S אופציונאליכחול כוכבים מטאלי

צבע פנינה בתוספת תשלום
2T2T אופציונאלישחור פנינה

0R0R אופציונאלילבן פנינה
שני צבעים בתוספת תשלום

אופציונאלילבן - אדום 9335
B4A1 אופציונאלילבן - שחור

4BA1 אופציונאליאדום - שחור
1CA1 אופציונאליצהוב - שחור

אופציונאלילבן - ירוק מטאלי 9687
אופציונאלילבן - בז' מטאלי 9198

X3A1 אופציונאליאפור מטאלי - שחור
אופציונאליכסף מטאלי - כחול מטאלי 9580

8EA1 אופציונאליכסף מטאלי - שחור
0RA1 אופציונאלילבן פנינה - שחור

ריפודים
HU | MOONROCKסטנדרט

HD | TITANIUM BLACK - MOONROCKאופציונאלי


