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בטיחות

נתונים טכניים ומידות
מידע טכני

1.2 TSI

1.4 TSI

תיבת הילוכים

ידני  6הילוכים

אוטומט  7 DSGהילוכים

1,197

1,390

סל"ד  /קו"ט

77/5,000

90/5,000

סל"ד  /כ"ס

105/5,000

122/5,000

סל"ד  /קג"מ

17.5/1,550-4,100

20.0/1,500-4,000

נפח מנוע סמ"ק
הספק מרבי
מומנט מירבי

מערכת Anti Locking Brake System A.B.S
מערכת Traction Control System T.C.S
מערכת Emergency Brake Assist E.B.A
מערכת Brake Assist system B.A.S

 TSIהזרקה ישירה

מערכת הזנת דלק

מערכת Electronic Stability Control E.S.C

מהירות מרבית

קמ"ש

195

206

תאוצה  100-0קמ"ש

שניות

10.3

9.5

צריכת דלק – נסיעה עירונית

ק"מ  /ליטר

14.50

13.50

צריכת דלק – נסיעה בין עירונית

ק"מ  /ליטר

21.70

20.80

צריכת דלק – נסיעה משולבת

ק"מ  /ליטר

18.50

17.20

משקל עצמי כולל נהג

ק"ג

1,157

1,230

משקל מורשה

ק"ג

460

נפח תא מטען

ליטר

550

אורך

מ"מ

4,482

רוחב

מ"מ

1,706

גובה

מ"מ

1,461

פנסי ערפל קדמיים עם תפקוד סיוע בפנייה

מרחק סרנים

מ"מ

2,602

נפח מיכל דלק

ליטר

55

חגורות בטיחות עם  3נק' עיגון
(כיוון גובה במושבים קדמיים)

סוג דלק
תקן מדד ירוק
מרכב

זוג כריות אויר צדיות לנהג ולנוסע

 4בלמי דיסק

4
 5דל' סדאן

זוג כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע

ניתוק כרית אויר קדמית ימנית (לנוסע)

EU5

5

מערכת סיוע בעליה Hill Hold

זוג כריות וילון

בנזין נטול עופרת  95אוקטן

תקן זיהום אויר

מערכת ניטור לחץ אויר בצמיגים ,כולל נורית התראה

תזכורת לחגירת חגורות בטיחות למושבים קדמיים
עוגני  ISOFIXוהכנה לרצועות עיגון עליונות
במושבים האחוריים

מנגנון נעילת בטיחות בדלתות אחוריות

אביזרי תפעול

אבזור פנימי

מחשב דרך

הגה  3צלעות בציפוי עור

מערכת בקרת שיוט

ידית הילוכים ובלם יד בציפוי עור

בקרת אקלים דיגיטלית
הגה אלקטרו הידראולי ,קורס עם אפשרות כוונון לגובה ולעומק
הגה עם קשיחות מותאמת למהירות הנסיעה
Day time running lights
מערכת שמע מקורית  ,קוראת MP3

משענת יד קדמית עם תאי אחסון וציפוי עור
משענת יד אחורית ,נשלפת מגב המושב ,עם מחזיקי כוסות
תא כפפות מרווח עם תאורה ומערכת קירור
סוככי שמש למושבים הקדמיים ,לרבות מראות עם כיסוי

 4רמקולים

פתחי אוורור ומתגים בגימור כרום

שליטה על מערכת שמע מגלגל ההגה

שקע 12v

שקע AUX

מאפרה

חלונות קדמיים עם הפעלה חשמלית

משענת גב אחורית מתקפלת ומתפצלת

חלונות אחוריים עם הפעלה חשמלית
מושב נהג מתכוונן לגובה
מושב נוסע מתכוונן לגובה
משענות ראש קדמיות ואחוריות מתכווננות לגובה
מראות צד מתחממות  ,מופעלות חשמלית

תא אחסון למשקפיים
תאי אחסון בדלתות קדמיות ואחוריות
כיסי אחסון בגב מושבים קדמיים
תאי אחסון בתא המטען

מראות צד מתקפלות

תאורת קריאה

נעילה מרכזית עם שלט רחוק

תאורה בתא המטען

גלגל רזרבי

ידיות אחיזה קדמיות ואחוריות

צבעים
אבזור חיצוני
פנסים קדמיים כפולים
מראות צד בצבע רכב
ידיות בצבע רכב

כחול פנינה

כחול כהה

לבן

כסוף בהיר

פגושים בצבע הרכב
מגב אחורי
צמיגים 215\45 R16

חישוקי סגסוגת
אדום כהה יין

אפור פלטינה

שחור

ריפודים

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100 -ק"מ
עירוני
בין עירוני
דגם
 ,TSI 1.2ידני  105כ"ס
6.9
4.6
 ,TSI 1.4אוטומט  122כ"ס
7.4
4.8

משולבת
5.4
5.8

ציון ירוק
5
4

*צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100 -ק"מ ע"פ בדיקת מעבדת תקןEC 715/2007*692/2008A :

בז' קפוצ'ינו

