
TWINGO
מפרט טכני



 מפרט טכני
0.9 ל׳ טורבו בנזין אוטומטי 1.0 ל׳ בנזין ידני דגם

H4B C4 H4D A4 דגם מנוע
898 999 נפח מנוע )סמ״ק(

טורי, 3 (12) טורי, 3 (12) תצורה, מס’ בוכנות )שסתומים( 
72.2X73.1 72.2X81.3 קדח X מהלך )מ”מ(
5,500/90 6,000/70 הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(

2,500/13.8 2,850/9.3 מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(
בנזין נטול עופרת סוג דלק

טורבו/רב נקודתית אטמוספרי/רב נקודתית סוג הזרקת דלק
EURO 6 תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

גיר אוטומטי כפול מצמדים EDC, 6 הילוכים גיר ידני, 5 הילוכים סוג התיבה
אחורית הנעה

ביצועים

165 151 מהירות מירבית )קמ”ש(
10.8 14.5 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

תצרוכת דלק )*(

4.1 4.2 ממוצע, נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
6.0 6.3 ממוצע, נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
4.8 5.0 ממוצע, נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

משקלים

1,068 939 משקל עצמי )ק”ג(
1,413 1,359 משקל כולל )ק”ג(
345 420 משקל העמסה מירבי
620 600 עומס מירבי בסרן הקדמי
820 780 עומס מירבי בסרן האחורי

35 קיבולת מיכל דלק )ליטר(
מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה סוג
8.59 רדיוס סיבוב בין מדרכות )מטר(
3.9 סיבובים בין נעילות

מתלים

מוט מקפרסון עם זרוע תחתונה ומוט מייצב קדמיים
סרן אחורי מסוג דה-דיון עם קפיצים נפרדים אחוריים

בלמים

דיסק מאוורר דיסק מאוורר קדמיים

תוף תוף אחוריים
ABS, EBA, EBD, ESC מערכות בטיחות

צמיגים
Dynamique / Zen / Life - 165/65 R15 ,Intense - 185/50 R16 קדמיים
Dynamique / Zen / Life - 185/60 R15 ,Intense - 205/45 R16 אחוריים

אחזקה

כל 20,000 ק״מ/שנה מרווח טיפולים

TWINGO טווינגו

)*( 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 מן המצוין במפרט זה.



INTENSE DYNAMIQUE ZEN LIFE מפרט אבזור
אבזור נוחות ותפעול

+ + + + לוח מחוונים אנלוגי עם תצוגת דלק דיגיטלית
+ + + + מזגן אוויר מקורי
+ + + + BLUETOOTH ,MP3 ,AUX ,USB מערכת שמע

+ + + + אפליקציית R&GO לתפעול מערכת השמע והזרמת אודיו**, 
Waze הכוללת הצגת נתוני מד טורים וצריכת דלק + ממשק לאפליקציית

+ + + + 2 רמקולים קדמיים
+ + + + מחשב דרך
+ + + בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ + + חיישני רוורס

+ חיווי עזר להחלפת הילוכים
+ + מושב נהג מתכוונן למרחק

+ + מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק
+ + + + נעילה מרכזית

+ + גימור פלסטיק לבן בלוח מחוונים, פתחי אוורור והגה
+ ריפוד בד שחור משולב משבצות

+ ריפוד בד אפור כהה בגימור לבן

+ +  חבילת נראות פנים STYLE PACK )לבן/אדום/תכלת( 
המשנה את צבע הריפודים, משענות היד בדלתות ותא האחסון

+ +  חבילת נראות פנים TOUCH PACK )לבן/אדום/תכלת( 
המשנה את צבע הקונסולה המרכזית, פתחי האוורור וגלגל ההגה

+ הגה מצופה עור
+ + תא אחסון מבד
+ תא אחסון למשקפי שמש
+ + תא אחסון בדלתות אחוריות
+ + + מדף תא מטען נשלף
+ + + ידיות דלת פנימיות בגימור כרום
+ + + גלגל הגה מתכוונן לגובה
+ + + + כיוונון חשמלי + חימום למראות צד
+ + + + 2 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לנהג
+ + + + שליטה מההגה על פונקציות, BLUETOOTH ומערכת שמע
+ + + משענות ראש מתכווננות לגובה במושבים אחוריים
+ + + + קישוריות BLUETOOTH לחיבור טלפון נייד )*(
+ + + לחצן ECO לחיסכון בדלק
+ + תא מטען מודולרי
+ + תא אחסון קדמי סגור
+ + + תא אחסון מתחת למושבים אחוריים
+ + + 2 מושבים אחוריים מפוצלים 50/50

אבזור חיצוני
+ ENJOY חישוקי פלדה "15 + כיסויים

+ + EXCEPTION 15" חישוקי אלומיניום
+ EMBLEM 16" חישוקי אלומיניום
+ גג פנורמי נפתח חשמלי מבד

+ + מגיני פלסטיק שחור בדלתות
+ + + שמשות אחוריות כהות

+ +  חבילת נראות חוץ )לבן/אדום/תכלת(
הכוללת מדבקות צד, פסי קישוט לגריל ולמגיני צד בדלתות ומראות צבועות

+ + + ידיות דלתות בצבע הרכב
+ פנסי ערפל קדמיים
+ + + + DRL - פנסי נורות LED קדמיים לתאורת יום
+ + + + פגושים בצבע הרכב

+ ספויילר אחורי מקורי בצבע שחור
+ + + ספויילר אחורי מקורי בצבע הרכב

+ מראות חיצוניות בצבע שחור 
+ + + מראות חיצוניות בצבע הרכב

אבזור בטיחות
+ + + + 4 כריות אוויר
+ + + + מתג ניתוק כרית אוויר קדמית לנהג ולנוסע
+ + + + ערכת ניפוח לתקר בגלגלים
+ + + + חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון 
+ + + + חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס 
+ + + +  ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ + + +  EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
+ + + + EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה
+ + + + ESC - מערכת בקרת יציבות עם הגנת רוחות צד
+ + + + TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים
+ + + + HILL START ASSIST - מערכת סיוע בהתחלת נסיעה במדרון
+ + + בקרת סטייה מנתיב
+ + + + חיווי קולי לחגירת חגורות בטיחות במושבים הקדמיים

)*( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-BLUETOOTH אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.
)**( בכפוף לתאימות מכשיר הסלולר ומערכות ההפעלה ANDROID ו-APPLE IOS. מותנה ברכישת חבילת נתונים מספק הסלולר.
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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

  | www.renault.co.il  |  *5501 :לפרטים נוספים חייגו מכל טלפון

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

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.

דרגת זיהום נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
אוויר

דרגה 5.04משולב4.2בינעירוני6.3עירוני1.0 ל׳ בנזין ידני
דרגה 4.84משולב4.1בינעירוני6.0עירוני0.9 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

קוד 
רמת האבזורתיאור דגםדגם

הבטיחותי
5LIFE 1.00 ל׳ בנזין ידני

3,4,6 INTENSE ,DYNAMIQUE ,ZEN 0.90 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט
מרחק סרנים 2,492 A
אורך כללי 3,595 B
630 שלוחה קדמית C
473 שלוחה אחורית D

רוחב מפתח גלגלים קדמי 1,452 E
רוחב מפתח גלגלים אחורי 1,425 F
רוחב כללי )ללא מראות חיצוניות( 1,646 G
גובה כללי 1,554 H
גובה כללי )עם דלת תא מטען פתוחה( 1,967 H1
793 גובה סף תא המטען J
170 מרווח גחון K
136 מרווח ברכיים - מושבים אחוריים L

מרווח מרפקים - מושבים קדמיים 1,362 M
מרווח מרפקים - מושבים אחוריים 1,325 M1
מרווח כתפיים - מושבים קדמיים 1,321 N
מרווח כתפיים - מושבים אחוריים 1,284 N1
908 מרווח ראש - מושבים קדמיים )בזווית 14 מעלות( P
855 מרווח ראש - מושבים אחוריים )בזווית 14 מעלות( P1

965 / 1,065 רוחב מפתח עליון/מקסימלי - פתח תא המטען Y
932 רוחב מפתח תחתון - פתח תא מטען Y1

רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים 1,005 Y2
580 גובה מפתח תא המטען Z

אורך הטענה מקסימלי עם מושבים אחוריים מקופלים 1,336 Z1
636 אורך הטענה - עד למושבים אחוריים Z2

אורך הטענה עד לדשבורד 2,315 Z3
188 (219( ליטר (Cargo נפח תא מטען מקסימלי / )מושבים במצב

980 ליטר חלל תא מטען מקסימלי עד הגג עם מושבים אחוריים מקופלים

4 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

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי רכב דו-גלגלי

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

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8


