
CITROËN C1



לוח מחוונים
מד מהירות מרכזי כולל צג פיקוד דיגיטלי להתראות  ודיווחים

מד-סיבובי מנוע

מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך

חיווי למצב תיבת הילוכים

מד-מרחקים יומי עם מונה מתאפס

צג רב פעולות : שעון, רדיו

זמזם התראה כנגד השארת אורות דלוקים

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות  אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות אוויר )וילון( לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת הנוסעים מלפנים 
ומאחור

ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית וזמזם התראה לאי סגירת חגורת בטיחות נהג

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם מנגנון קדם מותחן

מאחור: 2 חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון 

2 עגינות ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק במושבים אחוריים

סגרי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

נהיגה
מתז מים ומגב קידמי עם השהייה 

מתז מים ומגב אחורי

פנסי הלוגן ראשיים 

פנסי יום "לד"

מראה פנימית יום ולילה

2 מראות חיצוניות מתכווננות מבפנים

CITROËN C1 אבזור

בטיחות אקטיבית
  ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים  

מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מערכת Cornering Stability Control לשמירה על היציבות בבלימה בזמן פניה

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

נוחות
מזגן אוויר מקורי המותאם לארצות חמות 

 CD מערכת שמע עם

שקע  12V להפעלת אביזרים 

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען עם שלט רחוק 

הפעלה חשמלית ל-2 חלונות קידמיים

חלונות אחוריים ניתנים לפתיחה חלקית

גלגל הגה מתכוון לגובה  

גימור חיצוני
צבע מטאלי

מראות וידיות בצבע הרכב

פסי כרום בגריל הקדמי

פסי הגנה צדיים בצבע שחור

דלת תא מטען מזכוכית

גימור פנימי
שעונים ברקע לבן 

גלגל הגה וידית הילוכים בריפוד עור

תאורת תיקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי 

2 מושבים  קידמיים מתכווננים לאורך

מושבים קדמיים עם משענות ראש מובנות

גב מושב אחורי מתקפל 2 / 1 , 2 / 1

2 משענות ראש מאחור עם כוונון גובה 

משענות יד ותאי איחסון  בדלתות הקידמיות 

קונסולה מרכזית מאורכת עם תא אחסון ותושבות לכוסות  

תאי אחסון בלוח מחוונים

תא כפפות 

סוככי שמש עם מראת איפור

ת"ה אלקטרונית

ת"ה אלקטרונית
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

2
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

מנוע
נפח מנוע

מספר בוכנות

מספר שסתומים

הספק מירבי בסל"ד / כ"ס

מומנט מירבי בסל"ד / קג"מ    

היגוי
הגה כח חשמלי משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

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

בולמי זעזועים הידראוליים

מאחור: קורה מתפתלת, קפיצים לוליניים, בולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים
דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

תופים בבלמים האחוריים

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

אלקטרונית עם 5 הילוכים קידמיים
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CITROËN C1 מפרט טכני

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי 
התקן האירופי. CE/80/1268 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 מיתקפלים( 

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(
מהירות מירבית בקמ"ש

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

תאוצה מ-0 ל-100 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

מרחק בין הסרנים

משקל )בק"ג(
משקל עצמי

משקל כללי מורשה
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נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*

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

דגם


