
PEUGEOT 2008



ACCESSACTIVEPREMIUM

לוח מחוונים
מד מהירות

מד סיבובי מנוע 

מד מפלס דלק 

מד טמפרטורת נוזל קירור

התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי 

נורית בקרת-אורות דרך, מעבר, פנס ערפל אחורי

צג רב פעולות למחשב דרך ומסרים

בטיחות אקטיבית
ESP  - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות  

ABS  - מערכת למניעת נעילת הגלגלים  

BAS - מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום

ASR  - מערכת לבקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר( 

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

הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת 
חירום

בטיחות פאסיבית
6 כריות אוויר

זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים  

זוג כריות  אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות אוויר )וילון( לאורך שני צידי התקרה 
להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור

נטרול כרית אוויר להסעת תינוק במושב הקדמי

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

מאחור: 3 חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות 
עיגון - במקומות צדיים עם קדם מותחן

נורית התראה וזמזם לאי סגירת חגורת הבטיחות 
של הנהג ושל הנוסע הקידמי

הכנה לעגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של 
כיסא התינוק 

נהיגה
בקרת שיוט )ניתנת לתכנות(

מערכת להגבלת מהירות הנסיעה )ניתנת לתכנות(

GRIP CONTROL  - מערכת בקרת אחיזה המשפרת 
יעילות האחיזה בסוגי שטח שונים

מחשב דרך

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים

פנסי ערפל קדמיים 

LED פנסי יום עם תאורת

CORNERING LIGHT  - הפעלת תאורה ייחודית 
בזמן ביצוע פנייה

מערכת השהיית אורות לאחר ניתוק המנוע 
FOLLOW ME HOME

הדלקה אוטומטית של אורות מעבר בהתאם 
לעוצמת האור 

חיישני עזר לחניה עם התראה קולית בנסיעה לאחור  

מראה פנימית  מתכהה אוטומטית )אלקטרו-כרומטית(

2 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית עם הפשרת 
אדים  

נוחות
מזגן אוויר מקורי 

מזגן אוויר מקורי עם בקרת אקלים נפרדת לנהג 
ולנוסע )+ מסנן פחם פעיל (

מערכת אוורור/חימום עם בקרת זרימה עם מסנן 
אבק וחלקיקים 

תא כפפות מקורר למזון ומשקאות
מסך TOUCH מרכזי גדול "7 עם שליטה על הרדיו 

 ,MP3 קורא CD ,מערכת שמע עם טונר רדיו כפול
נשלטת מההגה

BLUETOOTH דיבורית
שקע jack לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

שקע 12V להפעלת אביזרים 

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען 
עם שלט רחוק

הפעלה חשמלית ל-2 חלונות קידמיים

אבזור
ACCESSACTIVEPREMIUM

מתקפלותמתקפלות

+USB+USB

1.6 ידני



ACCESSACTIVEPREMIUM

גימור חיצוני
צבע מטאלי

4 חישוקי סגסוגת קלה
גג זכוכית פנוראמי

פס כרום מעל החלון האחורי
כנפון אחורי בגימור אלומיניום

LED חתימת אור + פנסי יום עם
חלונות אחוריים כהים

גריל קדמי עם פס אלומיניום מסביב
פנסי ערפל קדמיים עגולים בגימור כרום 

מראות וידיות  בצבע הרכב
סף דלתות בגימור אלומיניום

מוטות אורכיים בגג
גימור פנימי

גלגל הגה ספורטיבי 
גלגל הגה ספורטיבי בריפוד עור

מושבים קדמיים ספורטיביים
מושב נהג עם כיוונון גובה

מושב הנוסע עם כיוונון גובה
משענת ראש מלפנים עם כוונון גובה

3 משענות ראש מאחור עם כוונון גובה 
גב מושב אחורי מתקפל

גב מושב אחורי מתקפל 1/3, 2/3
ריפוד במושבים וציפוי בדלתות 

משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות 
תאורה בתא המטען

תא כפפות מואר
כיסי אחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

קונסולה מרכזית מוארכת עם תא אחסון 
סוככי שמש עם מראת איפור

הפעלה חשמלית ל-4 חלונות )רציפה עם מנגנון 
נגד תפיסת אצבעות(

מגב אחורי והשהייה עם הפעלה אוטומטית 
בהילוך אחורי 

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

מואר

אופציה אופציה



VTI 1.2 VTI 1.2 VTI 1.6 VTI 1.6 Hdi 1.6 

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.

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

נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

מנוע
נפח מנוע

מספר בוכנות
מספר שסתומים

הספק מירבי )בסל"ד/כ"ס(
מומנט מירבי )בסל"ד/קג"מ(
הזנת דלק-הזרקה רב נקודתי

VTI Variable valve lift and Timing, Injection

Stop and Start  - מערכת לניתוק 
ולהפעלה מחדש של המנוע בזמן העצירה

)COMMON RAIL( הזרקת מסילה משותפת

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

אלקטרונית 
אוטומטית עם 4 הילוכים קדמיים 

היגוי
הגה כוח משתנה חשמלי 
קוטר סיבוב בין מדרכות 

)במטרים(
ESP - מערכת בקרת יציבות 

אלקטרונית
GRIP CONTROL - מערכת בקרת אחיזה
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1,194

4.159

1.739
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2.537
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משקל )בק"ג(
CEE משקל עצמי מינימום

משקל כללי מורשה

נפח )בליטרים(
מיכל דלק 

תא מטען  )מושבים אחוריים במצב רגיל(
תא מטען  )מושבים אחוריים במצב מקופל( 

מידות )במטרים(
אורך כללי
רוחב כללי

מפרט טכני

4.1

3.6

3.8

8.8

5.2

6.5

7.7

4.8

5.9

5.1

4.1

4.4

6.0

4.3

4.9

מתלים
מלפנים: מתלה נפרד לכל 

גלגל)דמוי מק-פרסון ( קפיצים 
לוליניים ,בולמי זעזועים 

הידרוליים מובנים
מאחור: זרועות עוקבות 

מתקשרות בקורה מתפתלת, 
בולמי זעזועים טלסקופיים 

גובה כללי
מרחק בין הסרנים

רוחב פנימי קדמי )בגובה המרפקים( 
רוחב פנימי אחורי )בגובה המרפקים( 

180

13.3

34.5

189

11.2

32.7

196

9.5

30.8

171

15.9

36.8

169

13.5

35.1

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(

בלמים
בלמים קידמיים: דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים: דיסקים מאווררים

ABS  - מערכת למניעת נעילת הגלגלים  

BAS - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

ASR  - מערכת לבקרת משיכה 

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

DSC - מערכת לשמירה על מסלול הפנייה

צמיגים
4 צמיגים רדיאלים

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

במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב 

עירוני - בינעירוני

02
/1

4

6 הילוכים:
MCP 

5 הילוכים:
MA 

195/65 R15

195/60 R16

195/60 R16205/55 R16 V

דגם

*נתוני היצרן עפ"י 
בדיקת מעבדה, 

EEC/80/1268 תקן

 1.6 ידני
 1.6 אוט'
 1.6 אלק'

עירוני
עירוני
עירוני

בין עירוני
בין עירוני
בין עירוני

7.7
8.8
4.1

7
7

14

בין עירוניעירוני 1.2 אלק’ 5.13 4.1
בין עירוניעירוני 1.2 ידני 6.04 4.3

4.8
5.2
3.6

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*

VTI 1.2 VTI 1.2 VTI 1.6 VTI 1.6 Hdi 1.6 


