
THE NEW MINI HATCHBACK 3 DOORS.

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות



MINI ONEMINI COOPERMINI COOPER Sדגם

הצ׳בק 3 דלתותהצ׳בק 3 דלתותהצ׳בק 3 דלתותמרכב

3 / 34 / 34 / 4מספר דלתות / מושבים

3,850 / 1,727 / 3,8211,414 / 1,727 / 3,8211,414 / 1,727 / 1,414מ”מ / מ”מ / מ”מאורך / רוחב / גובה

1,9321,9321,932מ”מרוחב כולל מראות

2,495 / 2,49510.8 / 2,49510.8 / 10.8מ”מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

שלוחה קדמית / 
757 / 749598 / 749577 / 577מ”מ / מ”משלוחה אחורית

143143143מ”ממרווח גחון

נפח תא מטען 
 211 )731( 211 )731( 211 )731(ליטר)מושב אחורי מקופל(

404044ליטרנפח מיכל דלק

)EC( 1,2151,2101,280ק”גמשקל עצמי

כושר העמסה / 
430 / 4601,635 / 4601,595 / 1,600ק”ג / ק”גמשקל כולל מותר

משקל מותר לגרירת גרור עם / 
אינו מורשה גרירהאינו מורשה גרירהאינו מורשה גרירהק”גללא בלמים*

606060ק”געומס מירבי מותר על הגג

*על פי תקנות התעבורה בישראל

מנוע

בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 4 בנזין, טורי, רוחבי / 3 / 4   בנזין, טורי, רוחבי / 3 / 4   סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר

טכנולוגיית גדישת טורבו
TwinPower Turbo

טכנולוגיית 
TwinPower Turbo

טכנולוגיית 
TwinPower Turbo

הזרקת דלק ישירה סוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק
בדיוק גבוה

הזרקת דלק ישירה 
בדיוק גבוה

הזרקת דלק ישירה 
בדיוק גבוה

1,4991,4991,998סמ”קנפח מנוע

82 / 8294.6 / 8294.6 / 94.6מ”מ / מ”מקדח / מהלך

5,000-6,000 / 4,500-6,500192 / 3,900-6,500136 / 102סל”ד / כ”סהספק המנוע / בסל״ד

1,350-4,600 / 1,480-4,20028.55 / 1,380-3,60022.43 / 19.37סל”ד / קג”ממומנט מירבי / בסל״ד

11:1 / 95 אוקטן יחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
נטול עופרת

11:1 / 95 אוקטן 
נטול עופרת

11:1 / 95 אוקטן 
נטול עופרת

אירו EU6( 6(אירו 6 )EU6(אירו 6 )EU6(תקן זיהום אוויר



MINI ONEMINI COOPERMINI COOPER Sדגם

תיבת הילוכים

אוטומטית, כפולת מצמדים, סוג תיבת הילוכים
7 הילוכים קדמיים

אוטומטית, כפולת מצמדים, 
7 הילוכים קדמיים

אוטומטית, כפולת מצמדים, 
7 הילוכים קדמיים

יחסי העברה הילוך ראשון / שני / 
4.129/5.899/9.284/15.7414.129/5.899/9.284/15.7413.375/5.408/8.511/14.429שלישי / רביעי

 2.93 / 2.345 / 1.901 3.196 / 2.558 / 2.073 3.196 / 2.558 / 2.073הילוך חמישי / שישי / שביעי

14.2214.2213.035הילוך נסיעה לאחור

3.7893.7893.474יחס העברה סופי

COOPER S -הנתונים בסוגריים מתייחסים לדגם ה *עבור צמיגים סטנדרטיים

EfficientDynamics

כיבוי מנוע אוטומטי בעצירה / הגה כח חשמלי / 
* / * / ** / * / ** / * / *אחזור אנרגיית בלימה  

מצב נהיגה חסכוני / 
* / ** / ** / *אמצעים אירודינמיים מיוחדים

צמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול* / 
* / ** / ** / *מצמד מדחס מזגן 

מערכת החשמל

70 / תא המנוע70 / תא המנוע70 / תא המנועאמפר - שעהקיבול המצבר / מיקום המצבר

בטיחות ודינמיקת נהיגה

שינן וסבבת / חשמלי )EPS( שינן וסבבת / חשמלי )EPS( שינן וסבבת / חשמלי )EPS( סוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסקדיסקדיסקבלמים אחוריים

1,485 / 1,5011,485 / 1,5011,501 / 1,501מ”מרוחב סרן קדמי / אחורי

ביצועים

195210235קמ״שמהירות מירבית                         

10.27.86.7שניות0-100 קמ”ש

755755800ק״מטווח נסיעה



MINI ONE MINIדגם
COOPER

 MINI
COOPER

 MINI
COOPER S

 MINI
COOPER S

SALT URBANPEPPERPEPPERCHILIרמת אבזור

טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי
***תיבת 7 הילוכים אוטומטית כפולת מצמדים

תיבת 7 הילוכים Sport אוטומטית כפולת מצמדים עם 
**פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

Servotronic הגה כח חשמלי מסוג*****
גלגל הגה "Sport" מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת 

***הבידור והמידע

גלגל הגה "JCW" מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכת 
**הבידור והמידע

מערכת MINI Driving Modes - התאמת תפקוד מערכות 
)Sport/Mid/Green( הרכב לסגנון נהיגה נבחר***

מערכת Performance Control - לשיפור אחיזת הגלגלים 
**הקדמיים בשעת סיבוב

)Launch Control( בקרת שיגור**

עיצוב פנימי
**גימור פנימי Hazy Grey בקונסולה המרכזית

גימור פנימי Black Checkered בקונסולה המרכזית 
**ובדלתות

Carbon Black קו צבע*
  Glowing Red / Satelite Grey קו צבע פנימי בגוון לבחירה****

עיצוב חיצוני
*מראות הצד והגג בצבע הרכב

****מראות הצד והגג בצבע לבחירה - שחור / לבן / צבע הרכב
***ספוילר גג אחורי בצבע הגג

**ספוילר גג אחורי JCW בצבע הגג
**גימור כרום חיצוני

**גימור חיצוני לבחירה: Piano Black / כרום

בטיחות
CBC, ABS, DSC, DTC, ELDC מערכות*****

*****6 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי
נקודת עיגון ISOFIX במושב אחורי ובמושב הנוסע הקדמי

*****להתקנת מושבי בטיחות לילדים

חבילת Driving Assistant הכוללת: 
התרעה מפני פגיעה בכלי רכב / הולכי רגל במהירויות 
עירוניות, סיוע בבלימה אוטומטית במהירויות עירוניות

*****

מערכת לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת 
התרעת סטייה מנתיב, התרעת התנגשות, התרעה על אי 

שמירת מרחק, התרעת סכנת התנגשות בהולכי רגל או 
אופניים וזיהוי תמרורים )בהתקנה מקומית(

*****

ראות ותאורה
**פנסי ערפל

LED פנסי חזית, ערפל ותאורת יום***
Union Jack בעיצוב LED פנסים אחוריים***

)High Beam Assistant( מערכת בקרת אלומה גבוהה*****
*****חיישני גשם ואורות דרך

 MINI Excitement Package - חבילת תאורת אווירה
*****וחבילת תאורת פנים

*****הקרנת לוגו MINI ממראת הנהג

מערכות עזר לנהג
**מערכת בקרת שיוט

*****מגביל מהירות
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SALT URBANPEPPERPEPPERCHILIרמת אבזור

מושבים ואביזרי נוחות

*****4 מושבים 

**מושבי Sport קדמיים

Firework ריפודי מושבים בד מדגם***

Double Stripe ריפודי מושבים בד מדגם*

*ריפודי עור

*****פיצול גב מושב אחורי 60:40

****משענת יד קדמית

*****חבילת אחסון 

צמיגים

175/65R15 :מידת צמיגים**

Heli Spoke Silver חישוקי סגסוגת קלה דגם*

 Loop Spoke Silver / חישוקי סגסוגת קלה לבחירה
 Victory Spoke Black

195/55R16 :מידת צמיגים
**

חישוקי סגסוגת קלה דגם Roulette Spoke דו-גווניים 
205/45R17 :מידת צמיגים*

חיישן לחץ אוויר ומערכת לזיהוי התראה מפני תקרים כולל 
*****ערכת ניפוח

בידור ותקשורת

MINI Controller מסך 6.5" צבעוני עם בקר פיקוד ראשי
*****לשליטה על מערכות הרכב

  USB וחיבור Audio כולל ממשק Bluetooth תקשורת*****

***מערכת שמע מקורית הכוללת 4 רמקולים

**מערכת שמע מקורית הכוללת 6 רמקולים

אבזור נוסף פנימי וחיצוני

**מערכת מיזוג אויר

***מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים

*****כפתור התנעה )ללא מפתח(

קיפול חשמלי למראות הצד עם הטייה אוטומטית לחניה 
**קלה בצד הנוסע

*חלון שמש פנורמי



זיהום אוויר

דגם
נתוני צריכת דלק

דרגת זיהום בליטרים ל-100 ק״מ*
אוויר בינעירוניעירוני

MINI ONE6.44.44
MINI COOPER6.24.15

MINI COOPER S7.14.89

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

151 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 143 זיהום 
מירבי

זיהום 
מזערי

*נתוני היצרן, עפ״י בדיקת המעבדה.
(EC) 715/2007*2017/1347BG :תקן

זיהום אוויר

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:MINI ONE בדגם

כריות אוויר6
בקרת סטייה מנתיב•
xבקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים•
xזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
xבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל•
זיהוי דו גלגלי •
מצלמות רוורס
xחיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים•
xבלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה•

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:MINI COOPER S -ו MINI COOPER בדגם

כריות אוויר6
בקרת סטייה מנתיב•
xבקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים•
xזיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
xבקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל•
זיהוי דו גלגלי •
מצלמות רוורס
xחיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים•
בלימה אוטומטית בעת חירום•
זיהוי תמרורי תנועה•

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב•
מערכת אופציונאלית להתקנה
xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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בטיחות

1 2 4 5 6 7 80 3
רמת
בטיחות 
גבוהה

רמת
בטיחות

נמוכה

רמת האבזור דגםקוד דגם
הבטיחותי

277/294/297/308/315/316/317/318MINI ONE1
269/270/289/307/309/319/320MINI COOPER3

275/280/282/290/295/302/311/321/322MINI COOPER S3

:MINI אולמות תצוגה
לתשומת ליבך!

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם 
תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת MINI ודלק 
מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי 
המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג 
המכירות לקבלת מידע. נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת 
הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, 
ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה. מערכות הבטיחות 

לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים כוללות מערכות בהתקנה מקומית.

אולם תצוגה תל-אביב
רחוב החרש 20  

תל אביב 6761310
טל: 03-6899055/6
פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69

נשר, חיפה 
3688302

טל: 04-8202024
פקס: 04-8202426

אולם תצוגה ירושלים
פייר קניג 40 א.ת. 
תלפיות ירושלים 

9346948
טל: 02-6722688

פקס: 02-6710621
אחריות יצרן 24 חודשים, אחריות נוספת 12 חודשים.     מרווחי טיפולים - התרעה בלוח שעונים על בסיס אופי נסיעה אך לא יותר מ-12,000 ק"מ או 12 חודשים

like us ONFollow US ONמידע נוסף באתר: www.mini.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 269*

http://www.mini.co.il

