
היהלום היפני



מפרט טכני

*   על פי פירסומי היצרן
 ** 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.

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת

Inviteרמת גימור
ידני

Invite
 אוטומטית 
cvt רציפה

Instyle 
ידני

Instyle 
 אוטומטית 
cvt רציפה

מנוע

בנזין 12 שסתומים MIVECסוג

1193סמ"קנפח

80/6,000סל"ד/כ"סהספק מירבי

10.8/4,000סל"ד/קג"ממומנט

ביצועים

180174180174קמ"שמהירות מירבית

12.013.312.013.3שניותתאוצה 0-100 קמ"ש*

4.8מטררדיוס סיבוב מינימלי

צריכת דלק )ליטר/100 ק"מ(**

5.85.65.95.6עירוני

4.14.24.34.4בינעירוני

4.74.74.94.9משולב

 CO2 פליטת מזהמים
)משולבת(

110110113113

העברת הכוח     

CVTידניCVTידניסוג תיבת הילוכים

יחס העברה

CVT 4.007-0.550-4.007-0.550-אוטומטית רציפה

-3.545-3.545הילוך ראשון

-1.913-1.913הילוך שני

-1.310-1.310הילוך שלישי

-0.973-0.973הילוך רביעי

-0.804-0.804הילוך חמישי

3.2143.7713.2143.771הילוך אחורי

4.0553.7574.0553.757יחס העברה סופי

הגה כח חשמלי-EPSמערכת היגוי

 מיתלים
מקפירסון עם מוט מיצבקידמיים

קורת פיתול מייצבתאחוריים

בלמים
דיסק מאווררקידמיים

תוףאחוריים

סגסוגת קלה 15"חישוקי פלדה 14"אינץ'קידמיים ואחורייםחישוקים 

175/65R14185/55R15קידמיים ואחורייםצמיגים

מידות ומשקלים

4,245מ"מאורך כללי

1,670מ"מרוחב כללי

1,515מ"מגובה כללי

2,550מ"מבסיס גלגלים

170מ"ממרווח גחון

מיפשק גלגלים
1,445מ"מקדמי

1,430מ"מאחורי

915935930945ק"גמשקל עצמי

1,3401,3601,3401,360ק"גמשקל כולל מורשה

450ליטרנפח תא מטען

42ליטרקיבולת מיכל הדלק
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התמונה להמחשה בלבד
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מפרט

רמת גימור
Invite
ידני

Invite
 אוטומטית 
cvt רציפה

Instyle 
ידני

Instyle 
 אוטומטית 
cvt רציפה

0000זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידובטיחות

0000אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע באמצעות מפתח

0000זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו

0000זוג כריות וילון לאורך הרכב

מערכת אקטיבית לבקרת יציבות עם מערכת בקרת משיכה 
)ASC+TCL(0000

ABS 0000מערכת למניעת נעילת גלגלים מבוקרת מחשב

EBD 0000מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה

HSA 0-0-מערכת עזר לזינוק בעליה

BAS 0000מערכת עזר לבלימה

TPMS 0000מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

0000עוגני ISO-FIX לעגינת מושבי ילדים

0000סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות

0000חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון )בכל המושבים(

ESS )0000איתות בלימת חירום )היבהוב פנסים אחוריים

--00מראות צד בצבע שחורחוץ

00--מראות צד בצבע הרכב

--00ידיות חיצוניות בצבע שחור

00--ידיות חיצוניות בצבע הרכב

--00סבכה )גריל( קדמי בצבע שחור

00--סבכה )גריל( קדמי בצפוי כרום

)Privacy Glass( 00--חלונות כהים בחלק האחורי

--00ידיות פנימיות בצבע שחורפנים

00--ידיות פנימיות מצופות כרום

0---גימור כסוף בלוח השעונים, פתחי איוורור, הגה ותיבת הילוכים

-0--גימור כסוף בלוח השעונים, פתחי איוורור והגה
תצוגת לוח שעונים הכוללת מחשב דרך המציג: צריכת דלק 

0000ממוצעת, וטווח נסיעה

0-0-נורת ECO המייצגת נהיגה חסכונית

0000הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה

00--הגה וידית הילוכים בציפוי עור

תאורה חיצוניתתאורה ונראות

0000נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומות

DRL 0000מערכת תאורת יום

00--חיישן תאורה אוטומטי

0000מראות צד חשמליות

00--פנסי איתות על מראות צד

0000פנס ערפל אחורי

00--פנסי ערפל קדמיים

תאורה פנימית

0000תאורת פנים

0000תאורה בתא המטען

0 סטנדרט   
-  לא קיים

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת
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מפרט

רמת גימור
Invite
ידני

Invite
 אוטומטית 
cvt רציפה

Instyle 
ידני

Instyle 
 אוטומטית 
cvt רציפה

--00מפתח עם שלט ומפתח נוסף ללא שלטנוחות

KOS 00--זוג מפתחות חכמים

00--כפתור התנעה

0000משבת מנוע )אימבוילייזר( מקורי

0000נעילה מרכזית

40000 חלונות חשמל

0000פתיחה וסגירת חלון נהג אוטומטית

0000מנגנון למניעת היתפסות גוף זר בחלון הנהג

0000תא כפפות

0000תא אחסון פתוח מעל תא כפפות

0000תא אחסון בקונסולה המרכזית

0000מחזיקי ספלים קדמיים )2(

0000מחזיק ספלים אחורי

0000תאי אחסון בדלתות קדמיות

--00מזגן

00--בקרת אקלים דיגיטלית

00--חיישן גשם

0000אנטנה בגג הרכבתקשורת ושמע

MP3 00מערכת שמע הכוללת--

00--מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית

USB 0000שקע

GPS 00--תוכנת ניווט

Bluetooth 00--דיבורית

Bluetooth audio--00

00--מצלמת נסיעה לאחור

--00זוג רמקולים קדמיים

00--ארבעה רמקולים

00--כיוונון גובה מושב נהגמושבים

0000כיוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות

0 סטנדרט   
-  לא קיים

התמונות להמחשה בלבד
המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת
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Instyle

Invite

מפרט צבעים* 

* לפי מלאי קיים. התמונות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.  

מפרט בד צבעים* 
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לבן פנינהכסוף

כחולאדום

אפורשחור



התמונה להמחשה בלבד
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שנות
או עד 100,000 ק"מ, הקודם מביניהם3אחריות

שנתיים ראשונות ללא הגבלת ק"מ

היהלום היפני היהלום היפני

Drive@Earth

באמצעות בחינה בלתי פוסקת של צורכי השוק, ותגובה מהירה לציפיות הצרכנים,
אנו שואפים ליצירת הרמוניה בין אינדיבידואלים, החברה, כדור הארץ והמכוניות שאנו בונים. 

המחויבות שלנו היא לספק לעולם הנאה מנהיגה, יחד עם בטיחות ואחריות סביבתית.

 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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 למרכזי מכירה ושירות חייגו 3151*
www.mitsubishi-israel.co.il

רשימת מרכזי מכירה מיצובישי
03-5380888בניין פירמידה, המסגר 38ת"א

04-8522222דרך יפו 145 א'חיפה

02-6783820האומן 9 , תלפיותירושלים

04-6817444שרוני מוטורס, א.ת. צפוניקרית שמונה

04-6093021אס. בי. אס, קדרון 1, א.ת. עפולהעפולה

04-9955000ג.פ.י, משה ברונשטיין, א.ת. עכו דרוםעכו

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

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

09-7766400אוטורן, התדהר 1רעננה

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

03-5583880חולון  מוטורס, הפלד 10, א.ת. חולוןחולון

03-9012200הילוך שישי ראשל"צ, דרך המכבים 48ראשון לציון

08-9361770אהרון לוי רחובות בע”מ, משה יתום 22 ,א.ת.רחובות

072-2564444יוסי כהן, האורגים פינת ויצמןאשדוד

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

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

08-6378333אדומית, הדייג 20, א.ת.אילת

דרגתנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
זיהום אוויר

INVITE 4.13בינעירוני5.8עירוניאטראז' 1.2 ל' בנזין, ידני
INVITE 4.24בינעירוני5.6עירוניאטראז' 1.2 ל' בנזין, אוטומט

INSTYLE 4.34בינעירוני5.9עירוניאטראז' 1.2 ל' בנזין, ידני
INSTYLE 4.44בינעירוני5.6עירוניאטראז' 1.2 ל' בנזין, אוטומט

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
7זיהום מירבי 85 6 9 10 זיהום מזערי1514131211 1 32 4




