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מפרט טכני
INTENSEEXECUTIVE

1.33 ל׳ טורבו בנזין אוטומטימנוע )*(

H5H B4דגם מנוע

1,332נפח מנוע )סמ״ק(
72.2X81.4מהלך X קדח )מ”מ(

140/5,000159/5,500הספק מירבי )כ”ס/סל”ד מירבי(
24.7/1,60027.5/1,800מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

טורי, 4 )16(תצורה, מס’ בוכנות )מס’ שסתומים( 
בנזיןסוג דלק

הזרקה ישירהאספקת דלק
EURO 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 7 הילוכיםסוג התיבה
ביצועים

198207מהירות מירבית )קמ”ש(
10.49.9זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

מתלים

פסאודו מקפרסוןקדמיים
קורה מסוג טורסןאחוריים

בלמים

דיסק מאווררקדמיים
דיסקאחוריים

מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג
11.39קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(

צמיגים

R20 195/55מידות
תצרוכת דלק )**(

5.25.1ממוצע, נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
7.37.3ממוצע, נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

6.05.9ממוצע, נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(
53קיבולת מיכל דלק )ליטר(

משקלים

1,596משקל עצמי )ק”ג(
2,2412,245משקל כולל )ק”ג(

645649משקל העמסה מירבי
1,120עומס מירבי בסרן הקדמי
1,294עומס מירבי בסרן האחורי

750משקל מירבי של גרור ללא בלם
1,800משקל מירבי של גרור עם בלם

אחזקה

20,000 ק״מ/שנהמרווח טיפולים

)*( באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן 
ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן 

השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב 
ובחוברת אחריות ושירות. )**( נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי 

הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.



מפרט אבזור
INTENSEEXECUTIVE

אבזור פנימי
⋅⋅בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת )*(

⋅⋅פתחי אוורור לנוסעים מאחור
ONE TOUCH 4 חלונות חשמל עם מנגנון⋅⋅

⋅⋅מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
7.0" TFT לוח מחוונים דיגיטלי⋅⋅

"8.7"7.0מערכת מולטימדיה וניווט R-LINK עם תאימות ל- Androaid Auto  ו- Apple car play עם 6 רמקולים.
⋅⋅שליטה מההגה על מחשב דרך, מערכת שמע + קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד )***(

⋅מערכת MULTISENSE לבחירת מצבי נהיגה שונים )תגובת מנוע, העברת הילוכים, קשיחות היגוי, צליל מנוע, תאורת אווירה ובקרת אקלים(
AMBIENT LIGHTNING - תאורת אווירה⋅

⋅⋅שקעי 12v מלפנים ומאחור
HEAD UP DISPLAY - תצוגה עילית⋅

⋅⋅בלם יד חשמלי
⋅מראה מרכזית מתכהה

⋅⋅חיישני חניה קדמיים ואחוריים
⋅מצלמה אחורית

⋅מערכת חנייה אוטומטית
HANDS FREE כרטיס חכם להנעה ללא מפתח⋅⋅

⋅⋅חיישני אורות וגשם
⋅⋅הגה מתכוונן לעומק ולגובה מצופה עור סינתטי

⋅⋅בקרת שיוט עם מגביל מהירות
⋅ריפוד בד בצבע שחור

⋅ריפוד עור מלא בצבע אפור בהיר + כיוונון תמיכת רגליים לנהג ולנוסע
⋅⋅ידיות פנים בגימור כרום

LED תאורת פנים⋅
⋅⋅קונסולה מרכזית נעה + משענת יד ו- 2 מחזיקי כוסות

⋅מגשים מתקפלים למושבים האחוריים
⋅⋅4 תאי אחסון ברצפת תא הנוסעים

⋅מגירת אחסון בנפח 11.5 ליטר עם פונקצית קירור
⋅⋅מושב נהג מתכונן לגובה, למרחק וכיוונון גב תחתון

⋅עיסוי + חימום למושבים קדמיים
⋅⋅קיפול מושב אחורי 2/3 - 1/3

⋅מושבים מתכווננים חשמליים + זכרונות
⋅מושבים שורות 2+3 מתקפלים ONE TOUCH ממערכת המולטימדיה ותא המטען

⋅⋅וילונות נשלפים לשורת הנוסעים האמצעית
אבזור חיצוני

DiamanteQuartzחישוקי אלומיניום "20

⋅גג פנורמי קבוע
⋅מסילות גגון

C-SHAPED LED תאורת יום⋅⋅
FULL LED תאורת⋅

⋅⋅צביעה דו-גוונית
⋅⋅מראות צד בצבע שחור פיאנו

⋅שמשות כהות מאחור
⋅⋅פנסי ערפל קדמיים

⋅⋅גלגל חילופי קטן מידות לחיסכון במקום ובמשקל
בטיחות

(2015) EURO NCAP 5 כוכבי בטיחות במבחן⋅⋅
⋅⋅6 כריות אוויר

⋅⋅מערכת להתראת עייפות
⋅⋅מערכת לבלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים )****(

⋅⋅תאורה אדפטיבית
⋅זיהוי שטח מת

⋅בקרת שיוט אדפטיבית
⋅⋅בקרת סטייה מנתיב

⋅⋅זיהוי הולכי רגל
⋅⋅זיהוי תמרורי תנועה

⋅⋅ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
⋅⋅EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה

⋅⋅EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
⋅⋅ESP - מערכת בקרת יציבות

⋅⋅HILL START ASSIST - מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון
⋅⋅TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

⋅⋅עוגני איזופיקס במושב הנוסע הקדמי והשורה השניה

)*( לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב )פמפום תדיר(, עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור. )**( חלק 
מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מחויבים 

לכך. )***( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך. )****( מערכת עזר משלימה לנהג 
הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.

⋅



  | www.renault.co.il  |  *5501 :לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון
עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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מדד זיהום אוויר**
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
105INTENSE 1.334 ל׳ טורבו בנזין אוט׳
106EXECUTIVE 1.336 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

:EXECUTIVE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

:INTENSE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי רכב דו-גלגלי

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי רכב דו-גלגלי

 6

 6

מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מידות
מידה )מ”מ(תיאור בשרטוט

A4,635אורך כללי
B2,804בסיס גלגלים
C931שלוחה קדמית
D899שלוחה אחורית
E1,608מפתח גלגלים קדמי
F1,596מפתח גלגלים אחורי
G1,866/2,128רוחב כללי עם/ללא מראות צד
H1,655/1,660גובה כללי עם מסילות גגון

H12,062גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
K117מרווח גחון
L109מרווח ברכיים - שורה שנייה

L1128מרווח ברכיים - שורה שלישית
M1,526 מרווח מרפקים שורה ראשונה

M11,484מרווח מרפקים - שורה שנייה
M21,275מרווח מרפקים - שורה שלישית
P)923/918מרווח ראש )14 מעלות( - מושבים קדמיים )גג סטנדרטי/גג פנורמי

P1)879/886מרווח ראש )14 מעלות( - מושבים אחוריים )גג סטנדרטי/גג פנורמי
Y1,087רוחב של פתח אזור המטען בחלק העליון

Y11,036רוחב הפתח של אזור המטען בחלק התחתון
Y21,088רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים

233 ליטרנפח כולל מתחת לכיסוי תא מטען

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

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
INTENSE דרגה 6.014משולב5.2בינעירוני7.3עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

EXECUTIVE דרגה 5.914משולב5.1בינעירוני7.3עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

EURO-NCAP 5 כוכבי בטיחות במבחן


