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צבעי מרכב



1.416V1.6E-torQ 16Vמנוע

מנוע

DOHCSOHCסוג מנוע

בנזין MPIבנזין MPIמערכת הזנת דלק

1,3681,598נפח מנוע )סמ”ק(

84X7285.5X77 קדח X מהלך )מ”מ(

16/416/4מספר צילנדרים / מספר שסתומים

6,000/955,500/110הספק מרבי )כ”ס / סל”ד(

4,500/12.94,500/15.5מומנט מרבי )קג”מ / סל”ד(

1:11.21:11.1יחס דחיסה

EURO 66תקן
תיבת הילוכים, מערכת הנעה, מתלים

אוטומטית ידניתסוג תיבת הילוכים

R6+R+6מספר יחסי העברה 

קדמיתקדמיתהנעה

מק’פרסוןמק’פרסוןמתלה קדמי

קורת פיתולקורת פיתולמתלה אחורי
מידות ומשקלים

 4,532  4,532 אורך )מ”מ(

 1,792  1,792 רוחב )מ”מ(

 1,497  1,497 גובה )מ”מ(

 2,636  2,636 בסיס גלגלים )מ”מ(

 1,542 / 1,543  1,542 / 1,543 מפסק סרנים קדמי / אחורי )מ”מ(

520520נפח תא מטען )ליטרים(

1,2251,280משקל עצמי )ק”ג(

10.9310.93רדיוס סיבוב )מ(

 45 45נפח מיכל דלק )ליטרים(
ביצועים

11.511.2תאוצה 100-0 קמ”ש )שניות(

185192מהירות מקסימלית )קמ”ש(

17.515.8תצרוכת דלק ממוצעת )ק”מ/ליטר(



+ סטנדרט/ OP אופציה בתוספת תשלום

COMFORTLOUNGEרמת גימור

חיצוני
++מראות צד חשמליות בצבע הרכב

++חימום מראות צד

55R / 16225 / 45R / 17 / 205מידת צמיגים

קליםפלדה + חיפוי פלסטיק מהודרחישוקים

+פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

+גימור כרום בחלונות צד

++ידיות דלתות בגימור כרום

++פתיחה אוטומטית לדלת תא המטען 

נוחות

++4 חלונות חשמל

++נעילה מרכזית בשלט מפתח קפיצי 

++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק )טלסקופי(

++מושב נהג מתכוונן לגובה

+כוונון קשיחות חשמלי לגב תחתון )מושב נהג(

++משענת יד קדמית מתכווננת + תא אחסון נסגר

+משענת יד אחורית + מתקני כוסות ותא אחסון נסגר

++מושב אחורי מתקפל )ביחס 40/60(

++גלגל הגה מצופה עור

++בקרת שיוט

+בקרת אקלים דיגיטלית

++מראות איפור בסוככי שמש

+תאורה בסוככי השמש

בד מהודרבדמושבים

+גימור PIANO BLACK יוקרתי בדלתות

++SPOT LIGHT - תאורה קדמית  דו אזורית 

 טכנולוגיה ומערכות בידור
++CITY MODE - מצב עירוני “רך” לגלגל ההגה

++Uconnecttm Multimedia - מערכת שמע מתקדמת

++מסך מגע ראשי צבעוני 5”

AUX / USB / BT AUDIO++

BT דיבורית++

BT שליטה מגלגל ההגה + פיקוד קולי על מערכת השמע ודיבורית++

++TFT - מסך מידע מתקדם בגודל 3.5” נשלט מגלגל ההגה

66רמקולים 

OPOPמערכת ניווט מבוססת אנדרואיד

++תפעול ידני לתיבת הילוכים אוטומטית 

+מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

++ FOLLOW ME - תאורת גישה הביתה

++מערכת “איתות מהיר” למעבר מהיר בין נתיבים 

בטיחות
66כריות אוויר

++Mobileye – מערכת בטיחות מתקדמת

++HMW – מערכת התראת אי שמירת מרחק

++LDW – מערכת התראת סטייה מנתיב

++PCW – מערכת התרעת התנגשות בהולכי רגל / רוכבי אופניים

++מערכת זיהוי תמרורים

++אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע קדמי

++TPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים

++ESC - מערכת בקרת יציבות

++ISO FIX - מערכת עגינה למושבי ילדים

+חיישני גשם + תאורה

OPOPמצלמת נסיעה לאחור

++TC - מערכת בקרת משיכה

BAS + EBD + ABS + MSR : מערכת עזר לבלימה++

++ERM - מערכת למניעת התהפכות

++התראת דלתות פתוחות, כולל מיקום הדלת הפתוחה

++התראת אי חגירה למושבים קדמיים



בד שחור בז' 156

מושבים

משענת יד אחורית + תא אחסון ומתקני כוסות
)LOUNGE בדגם(

בד יוקרתי אפור 111בד יוקרתי בז' 165

משענת יד קדמית + תא אחסון

בד שחור כסוף 152
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MCA | סמלת
התמונות, המפרטים והנתונים הנ”ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח המפרט הסטנדרטי. 
המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה 
והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים 
השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אולמי תצוגה: רח' יגאל אלון 90, תל-אביב | רח’ דרך בית לחם 142, ירושלים | רח' ההסתדרות 104, חיפה | רח' התעשיה 19, רעננה
רח’ גדוד 22, עכו | א.ת. מחצבות )רח’ 2002(, נצרת | רח’ האומן 1, חדרה | רח’ פנקס 26, נתניה | רח’ העמל 43, אשדוד  | רח’ עמל 5, באר שבע

רמת האבזור הבטיחותיתאור דגםקוד דגם

47FIAT TIPO 1.4 6MT COMFORT6
45FIAT TIPO 1.6 6AT COMFORT6
46FIAT TIPO 1.6 6AT LOUNGE6

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

מדד זיהום נתוני צריכת דלק** )ליטר/100 ק”מ(דגם
אוויר*

4.68בינעירוני7.7עירוניטיפו 1.4 ידני

514בינעירוני8.5עירוניטיפו 1.6 אוטומטית

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X

כריות אוויר  7
בקרת סטייה מנתיב  X

ניטור מרחק מלפנים  

בקרת שיוט אדפטיבית  X

זיהוי הולכי רגל  X

חיישני לחץ אוויר  

X חיישני חגורת בטיחות

X שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום  

זיהוי תמרורי תנועה  X

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:


