
 GRAND C4 SPACETOURER מפרט טכני 
1.2L 

PureTech 

S&S 130ch 

EAT6

מנוע בנזין 

1,199נפח מנוע

3מספר בוכנות

12מספר שסתומים

130/5500ס"כ/ד"הספק מירבי בסל

23.4/1750מ"קג/ד"מומנט מירבי בסל

●הזרקה-הזנת דלק

●TURBOמגדש 

●Stop & Startמערכת 

תיבת הילוכים

● הילוכים קידמיים 6אוטומטית עם 

היגוי 

●הגה כח משתנה בהתאם למהירות המנוע 

11.0(במטרים)קוטר סיבוב בין מדרכות 

מתלים

, (פרסון-דמוי מק)מתלה נפרד לכל גלגל עם זרועות משולשות : מלפנים

בולמי זעזועים הידראוליים, קפיצים לולייניים
●

●בולמי זעזועים טלסקופיים , זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת: מאחור

בלמים

●דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

●דיסקים בבלמים אחוריים

●למניעת נעילת הגלגלים - ABSמערכת 

●(חלוקת  בלימה אלקטרונית ) - EBDמערכת 

 מושבים7 (במטרים)מידות 

4.602אורך כללי 

1.826רוחב כללי

1.644גובה בללי 

2.840מרחק בין הסרנים 

(ג"בק)משקל 

1,324משקל עצמי 

2,136משקל עצמי מורשה 

('ל)נפח 

57מיכל דלק 

130(מושבים אחוריים במצב רגיל)תא מטען 

704(3בקיפול מושבים שורה )תא מטען 

2,181(3+2בקיפול מושבים שורה )תא מטען מירבי 



.

  (נהג בלבד– לפי נתוני היצרן )ביצועים 

206ש"מהירות מירבית בקמ

11.9 (בשניות)ש " קמ100- ל0-תאוצה מ

33.2(בשניות) מטר 1000- ל0-תאוצה מ

צמיגים  

R16/205/60ארבעה צמיגים במידה

(מ לליטר"ק)תצרוכת דלק 

15.6במסלול נסיעה עירוני

22.7במסלול נסיעה בינעירוני

19.6בינעירוני-במסלול נסיעה משולב עירוני

אבזור

לוח מחוונים

●מד מרחק דיגיטלי עם מונה מתאפס  , סיבובי מנוע, מד מהירות

●התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

●התראה על דלתות פתוחות

●מים וטעינה, שמן, בלמים– נוריות התראה 

●פנס ערפל אחורי, נמוכים, מעבר, אורות דרך– נוריות בקרה 

●מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך

●חיווי למצב תיבת הילוכים אוטומטית

●לוח מחוונים דיגיטלי

בטיחות

 ESP – מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות●

ABS – מערכת למניעת נעילת גלגלים●

EBA – מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום●

ASR – מערכת לבקרת משיכה●

EBD – מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה●

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים●

HILL ASSIST — מערכת סיוע לזינוק בעלייה●

●בלם יד חשמלי אוטומטי 

●הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

● זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים 

●זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים

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

●ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

●כיוונון גובה+חגורות בטיחות אקטיביות עם קדם מותחן: מלפנים

● נקודת עיגון3חגורות בטיחות נגללות עם :מאחור

●מערכת בטיחות בהתקנה מקומית

●סגירת חגורות בטיחות קידמיות-נורית התראה על אי

●נורית התראה על פתיחת חגורות בטיחות

● לסגירה בטיחותית של כיסא תינוקISOFIXעיגוני 

●ניתוק מערכת הזנת דלק בזמן תאונה

נהיגה

●בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

●מחשב דרך



●חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים

●פנסי הלוגן ראשיים

●פנסי ערפל קדמיים

●הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור

● מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית2

נוחות

●אבק וחלקיקים   , מזגן אוויר מקורי אוטומטי עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע עם מסנן פחם

●פתחי איוורור אחוריים לשורה השניה 

●מפתח חכם והנעה בלחיצת כפתור

●בנפרד לנהג ולנוסע, שמשה קידמית פאנורמית עם סוככי שמש הניתנים לכיוונון בהזזה

●שמשה קדמית המונעת חדירת חום

●BLUETOOTHדיבורית 

● עם שליטה מההגה7”מסך מגע מרכזי בגודל 

● לחיבור אביזרי שמע למערכת המקוריתAUX ושקע USBשקע 

●האחורית ובתא מטען,  להפעלת אביזרים בקונסולה המרכזית12Vשקע 

FOLLOW ME HOME — מערכת להשהיית אורות אחרי כיבוי הרכב●

●גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק

●נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען באמצעות שלט רחוק

●עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות, הפעלה חשמלית רציפה לארבעת החלונות חלונות

גימור חיצוני ופנימי

●פגושים ומראות צד בצבע הרכב

●סוככי שמש עם מראות איפור 

●תא כפפות מואר מקורר למזון ומשקאות 

●תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקדמיות והאחוריות

●תאורה קדמית ואחורית לקריאת מסמכים 

מושבים קדמיים

●כוונון גובה למושב הנהג

●משענות ראש מלפנים עם כוונון לגובה

●משענות יד מתכווננות לנהג ולנוסע

●כיסי אחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

מושבים אחוריים

שורה שנייה

● מושבים נפרדים הניתנים להטייה ומתכווננים למרחק3

●להעמסת מטען גדול  (כל אחד בנפרד)גב המושבים מתקפל 

● משענות ראש עם כוונון גובה3

●תאי איחסון בריצפה בשורת המושבים השניה 

●:שורה שלישית

● המושבים האחוריים נפרדים ונשלפים מהרצפה2

● משענות ראש עם כוונון לגובה2

.התוספות והאבזור, הציוד, את המפרט הטכני, ללא הודעה מוקדמת, או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות/היצרן ו

.מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב







.התוספות והאבזור, הציוד, את המפרט הטכני, ללא הודעה מוקדמת, או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות/היצרן ו


