


5 דלתות — Hatchbackסוג המרכב
מנוע

HR12DEדגם מנוע
טורי, 3תצורה, מספר בוכנות

1198נפח )סמ"ק(
83.6x78.0קדח X מהלך )מ"מ(

10.7:1יחס דחיסה
 6000 / 80הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

 4000/ 11.21מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(
בנזין 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק
תיבת הילוכים

אוטומטית 5CVT הילוכים ידניתסוג התיבה
3.7274.006ראשוןיחסי העברה

2.048שני 
1.393שלישי
1.097רביעי

0.8920.550חמישי
3.5453.771אחורי

3.4383.754יחס העברה סופי
קדמיתהנעה

שלדה
עצמאי, מק-פרסון עם קפיצים ספירלייםמתלים קדמיים

קורת פיתול עם קפיצים ספירלייםמתלים אחוריים
דיסקבלמים קדמיים

תוףבלמים אחוריים
ABS, EBD, BAS, ESPמערכות סיוע לבלימה

R14 165/70מידת צמיגים
אוטומטיתידניתמידות ומשקלים
3825אורך כללי )מ"מ(
1665רוחב כללי )מ"מ(
1510גובה כללי )מ"מ(

2450מרווח סרנים )מ"מ(
765שלוחה קדמית )מ״מ(

610שלוחה אחורית )מ״מ(
1470מפסק גלגלים קדמי )מ״מ(

1475מפסק גלגלים אחורי )מ״מ(
10011020משקל עצמי )ק"ג(
1425משקל כללי )ק"ג(

424405משקל העמסה מרבי )ק"ג(
750760עומס מרבי בסרן קדמי )ק"ג(

730730עומס מרבי בסרן אחורי )ק"ג(
0משקל מירבי של גרור )ק״ג(

41נפח מיכל דלק )ליטר(
265נפח תא מטען )לא מקופל( -)ליטר(

אוטומטיתידניתביצועים
6.16.7)ליטר ל- 100 ק"מ(עירוניתצריכת דלק

4.34.6)ליטר ל- 100 ק"מ(בינעירונית
5.05.4)ליטר ל- 100 ק"מ(משולבת

170161מהירות מרבית )קמ"ש(
13.714.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

4.65רדיוס סיבוב )מ'(
115125פליטת CO2 )גר‘/ק“מ(

מרווח טיפולים

מפרט אבזור מפרט טכני

20,000 ק"מ / שנה המוקדם מבינהם

*לתשומת לבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך.
**מידות הגלגל החלופי שונות ממידות הצמיגים המקוריים. הגלגל החלופי מיועד לנסיעת חירום בלבד עד 80 קמ"ש.

VISIAרמת אבזור
אבזור פנימי

‡מיזוג אוויר

‡מחשב דרך

‡הגה כוח חשמלי

‡גלגל הגה מתכוונן לגובה

‡מערכת שמע רדיו-דיסק

‡שליטה מההגה על מערכת שמע

‡דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*

‡ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

‡חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני

‡4 רמקולים

‡חלונות חשמל קדמיים

‡משענות ראש קדמיות ואחוריות

‡ריפוד מושבים מבד

V12 שקע‡

‡תא כפפות

‡מחזיק כוסות מלפנים

‡מחזיק כוסות לספסל אחורי

‡משענת יד לנהג

‡מושב נהג מתכוון לגובה ולעומק

‡אימובילייזר מקורי

‡ספסל אחורי מתקפל

לוח מכוונים
‡התראה קולית לחגירת חגורת בטיחות לנהג

‡שעון דיגיטלי

אבזור חצוני
‡גלגל חלופי**

‡מגב לשמשה אחורית + מתז

‡מפשיר אדים בשמשה האחורית

‡מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמליות בצבע הרכב

‡ידיות צד בצבע שחור

בטיחות
‡2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

‡2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

‡2 כריות אוויר וילון לנוסעי שורה אחורית

‡ESP - מערכת בקרת יציבות

‡ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

‡EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

‡BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

‡נעילה מרכזית

‡עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

‡ניתוק כריות אוויר לנוסע

‡קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

‡TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן *

דרגת זיהום אוירבינעירוניעירונינתוני צריכת דלק  )בליטרים ל-100 ק”מ(

דרגה 6.14.33ויזיה ידני 1.2Euro6 אקו-מיקרה האצ׳בק
Euro6 CTV דרגה 6.74.64ויזיה אוטומט
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. 
היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח
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that excites

RBK טורקיז פסיפיק מטאלי

GAB סגול מטאלי

B20 שחור מטאלי

FAA אפור מטאלי

AY4 אדום מטאלי

B53 כחול מטאלי QM1 שנהב לבן

K23 כסף מטאלי


