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לוח מחוונים
מד מהירות

מד סיבובי מנוע

מד מרחק יומי דיגיטלי עם מונה מתאפס

התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

התראה על דלתות פתוחות

נוריות התראה - בלמים, שמן, מים, טעינה

נוריות בקרה - אורות דרך, מעבר, נמוכים, פנס ערפל אחורי

שעון זמן סיפרתי

זמזם תזכורת כנגד שיכחת אורות דולקים + זמזם כנגד שיכחת מפתח
במתג ההתנעה

מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך 

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע

זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים

ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם מותחן + כיוונון גובה 

מאחור: חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון

נורית התראה לאי סגירת חגורות הבטיחות של הנוסעים במושבים 
הקידמיים

עגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של כסא תינוק

אבזור

בטיחות אקטיבית
  ESP:Electronic Stability Program - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים  

מערכת BAS לתיגבור בלימה בחירום

מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 10 קמ"ש ופתיחה 
אוטומטית בזמן תאונה

נעילה אוטומטית של הרכב אחרי 30 שניות ללא פתיחת דלת

הדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום

Comfort

ניתוק מערכת הזנת דלק בזמן תאונה

סגרי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

נוחות
מזגן אוויר מקורי המותאם לארצות חמות

תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון

מערכת איוורור, חימום עם בקרת זרימה )4 מצבים( עם מסנן אבק וחלקיקים

מערכת שמע, MP3, CD, שישה )6( רמקולים נשלטת מההגה

שקע אודיו AUX לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

שקע 12V להפעלת אביזרים / טעינה / משחקים

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען באמצעות שלט רחוק

הפעלה חשמלית של 4 החלונות )2 קידמיים בהפעלה רציפה(

גלגל הגה ניתן לכיוון גובה ועומק

תאורת תקרה המופעלת עם פתיחת דלתות עם השהייה וכיבוי הדרגתי

תאורה בתא המטען

סוככי שמש עם מראות איפור

עיצוב דמוי מתכתי לאביזרי פנים: ידית פתיחת הדלתות ופתחי איוורור

Comfort

גימור חיצוני
חצאיות קדמיות ואחוריות בצבע הרכב

פסי כרום בפגוש הקדמי ובדלת תא המטען

מראות בצבע הרכב

פגושים ופסי הגנה בשחור

נהיגה
בקרת שיוט

מערכת להגבלת מהירות הנסיעה

מחשב דרך

חיישני נסיעה לאחור 

מתז מים ומגב בשימשה הקדמית )2 מהירויות והשהייה(

מגב אחורי והשהייה

פנסי הלוגן ראשיים

פנסי ערפל קדמיים

2 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית



מוטות אורכיים בגג

מכסה מיכל דלק ננעל

מושבים ואחסון
מושב נהג מתכוונן לגובה

משענות ראש מלפנים עם כיוונון גובה

3 משענות ראש מאחור עם כיוונון גובה

מושב אחורי מתכוונן לעומק )15 ס"מ(

גב המושבים האחוריים ניתן להטייה

גב המושבים האחוריים מתקפל 3/1, 3/2 ומתיישר עם הרצפה כדי לאפשר 
העמסת מטען עם נפח

כיסי אחסון בגב משענות המושבים הקידמיים

תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקידמיות והאחוריות

תא כפפות סגור

Comfort



מנוע
נפח מנוע

מספר בוכנות

הספק מירבי בסל"ד / כ"ס

מומנט מירבי בסל"ד / קג"מ

הזנת דלק - הזרקה

VTi Variable valve and Timing injection

)Common Rail( הזרקת מסילה משותפת

Stop and Start מערכת לניתוק והפעלה מחדש של המנוע בזמן עצירה

היגוי
הגה כח חשמלי משתנה בהתאם למהירות

קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

ESP:Electronic Stability Program מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מתלים
מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק-פרסון( קפיצים לוליניים, 

בולמי זעזועים הידראוליים מובנים

מאחור: זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת 

בלמים
דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

דיסקים בבלמים האחוריים

מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים

מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מערכת BAS לתיגבור בלימה בחירום 

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קידמיים

אלקטרונית עם 6 הילוכים קידמיים

VTi 95VTi 95 HDi 92HDi 92 1.6L VTi 1201.6L VTi 120 HDi 92 e-HdiHDi 92 e-Hdi

1397

95/6000

13.8/4000

1560

92/4000

23.5/1750

דיזל

1598

4

120\6000

16.3\4250

1560

4

92/4000

23.5/1750

דיזל

10.6

 CE/80/1268 .נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי*
תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

נפחים )בליטרים(
מיכל דלק

תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל(

תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(
ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(

מהירות מירבית בקמ"ש

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

4 צמיגים רדיאלים

תצרוכת דלק )בליטרים ל-100 ק"מ*(
במסלול נסיעה עירוני

במסלול נסיעה בינעירוני

במסלול נסיעה משולב עירוני - בינעירוני

פליטת CO2 במסלול נסיעה משולב עירוני בינעירוני )גר' / ק"מ(

מידות )במטרים( 
אורך כללי

רוחב כללי

גובה כללי / גובה עם מוטות

מרחק בין הסרנים

רוחב פנימי קדמי )בגובה המרפקים(

רוחב פנימי אחורי )בגובה המרפקים(

משקל )בק"ג(
משקל עצמי

משקל עצמי מורשה

4.078

1.766

1669/1621

2.540

1.434

1.400

1247

1742

1277

1779

1205

1769

1313

1811

50

385/500

1506

178

12.2

34.0

174

13.3

35.2

176

12.7

34.4

174

15.7

36.9

8.5

5.2

6.4

149

5.5

4.0

4.6

119

8.0

4.8

6.0

137

4.7

3.8

4.2

109

195/55  R16

01
/1

2

מפרט טכני

4 4

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1.6L VTi 120
HDi 90 e-Hdi

EEC/80/1268 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*

דגם

עירוני

עירוני

בין עירוני

בין עירוני

5.5

4.7

4.0

3.8

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*
עירוני

עירוני
HDi 92

בין עירוני

בין עירוני

8.5

8.0

5.2

4.8

VTi 95
דרגת זיהום

8
4

4
4


