CITROËN C4 SPACETOURER

מפרט טכני

 1.2ל׳ טורבו
בנזין אוט׳
Pure Tech

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט׳
Blue HDI

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט׳
Blue HDI

 1.2ל׳ טורבו
בנזין אוט
Pure Tech

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט
Blue HDI

 5מושבים קצר  5מושבים קצר  5מושבים ארוך  7מושבים ארוך  7מושבים ארוך

מנוע
נפח מנוע (סמ”ק)
מספר בוכנות

1,199

1,499

1,499

1,199

1,499

3

4

4

3

4

מגדש TURBO

●

●

●

●

●

מספר שסתומים

12

16

16

12

16

הספק מירבי בסל"ד/כ"ס

130/5,500

130/3,750

130/3,750

130/5,500

130/3,750

מומנט מירבי בסל"ד/קג"מ

23.4/1,750

30.6/1,750

30.6/1,750

23.4/1,750

30.6/1,750

בנזין

דיזל

דיזל

בנזין

דיזל

הזרקה בשיטת מסילה משותפת ()COMMON RAIL

●

●

●

מיכל אוריאה (מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל)

●

●

●

סוג מנוע

●

●

●

●

●

אוטומטית עם  8הילוכים קידמיים AISIN

●

●

●

●

●

הגה כח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

●

●

●

●

●

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

מערכת Stop & Start

תיבת הילוכים
היגוי
קוטר סיבוב בין מדרכות (מ')

מתלים
מלפנים :מתלה נפרד לכל גלגל עם זרועות משולשות (דמוי מק-פרסון) ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים הידראוליים
מאחור :זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת ,בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים
דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

●

●

●

●

●

דיסקים בבלמים אחוריים

●

●

●

●

●

 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים

●

●

●

●

●

 - EBDמערכת חלוקת בלימה אלקטרונית

●

●

●

●

●

 5מושבים

 5מושבים

 5מושבים

 7מושבים

 7מושבים

אורך כללי

4,438

4,438

4,602

4.602

4.602

רוחב כללי

1,826

1,826

1,826

1,826

1.826

גובה כללי

1,625

1,625

1,644

1.644

1.644

מרחק בין הסרנים

2,785

2,785

2,840

2.840

2.840

מידות (מ')

 1.2ל׳ טורבו
בנזין אוט׳
Pure Tech

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט׳
Blue HDI

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט׳
Blue HDI

 1.2ל׳ טורבו
בנזין אוט
Pure Tech

 1.5ל׳ טורבו
דיזל אוט
Blue HDI

 5מושבים קצר  5מושבים קצר  5מושבים ארוך  7מושבים ארוך  7מושבים ארוך

משקל (בק"ג)
משקל עצמי

1,395

1,481

1,505

1,474

1,505

משקל עצמי מורשה

1,910

1,980

2,025

2,135

2,210

נפח (ל')
מיכל דלק

57

55

55

57

55

תא מטען (ללא קיפול מושבים)

575

575

575

130

130

תא מטען מירבי (בקיפול מושבים שורה )3+2

704

704

2,181

2,181

2,181

מהירות מירבית בקמ"ש

200

198

198

200

198

תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (בשניות)

9.8

10.2

10.4

10

10.4

205/60R16

205/60R16

ביצועים (לפי נתוני היצרן – נהג בלבד)
צמיגים
COMFORT PK

205/55R17

205/55R17

205/55R17

במסלול נסיעה עירוני

16.6

22.7

22.7

16.3

22.7

במסלול נסיעה בינעירוני

21.7

26.3

26.3

21.2

26.3

במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

19.6

25.0

25.0

19.2

25.0

EXCLUSIVE

תצרוכת דלק (ק"מ לליטר)

1638 / 1644

1610 / 1625

1576 / 1590

1573 / 1587

1576 / 1590

1573 / 1587

1971* / 2117

1826

1971* / 2117

1826

873

889

889

4602

ספייסטורר ארוך

764
4438

*המידות במ"מ

ספייסטורר קצר

אבזור  -רמת גימור COMFORT PK
לוח מחוונים
מד מהירות ,סיבובי מנוע ,מד מרחק דיגיטלי עם מונה מתאפס
נוריות התרעה – בלמים ,שמן ,מים וטעינה
חיווי למצב תיבת הילוכים אוטומטית
לוח מחוונים דיגיטלי

בטיחות
 - ESPמערכת אלקטרונית לבקרת יציבות
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
 - EBAמערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
 - ASRמערכת לבקרת משיכה
 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 — HILL ASSISTמערכת סיוע לזינוק בעלייה
בלם יד חשמלי אוטומטי
נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל  10קמ”ש ופתיחה
אוטומטית בזמן תאונה
הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום
 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון לשני
הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי
מלפנים :חגורות בטיחות אקטיביות עם קדם מותחן+כיוונון גובה
מאחור :חגורות בטיחות נגללות עם  3נקודת עיגון
מערכת בטיחות בהתקנה מקומית
נורית התרעה על אי-סגירת חגורות בטיחות קידמיות
נורית התרעה על פתיחת חגורות בטיחות
ניתוק מערכת הזנת דלק בזמן תאונה

נהיגה
בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה
חיישני חניה אחוריים
מחשב דרך
חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים
פנסי הלוגן קדמיים עם תאורת  LEDליום
פנסי ערפל קדמיים עם פונקציית תאורה בזמן פנייה
חיישן להדלקה אוט’ של פנסי הדרך
 2מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית

נוחות
מזגן אוויר מקורי אוטומטי עם בקרת אקלים נפרדת לנהג ולנוסע
עם מסנן פחם ,אבק וחלקיקים
פתחי איוורור אחוריים בקורות הרכב
שליטה נפרדת שמאל/ימין על עוצמת האוורור בשורה השנייה
מפתח חכם והנעה בלחיצת כפתור
שמשה קידמית פנורמית עם סוככי שמש הניתנים לכיוונון בהזזה,
בנפרד לנהג ולנוסע
שמשה קדמית המונעת חדירת חום
וילון מובנה בדלתות האחוריות
דיבורית *BLUETOOTH
מסך מגע מרכזי בגודל ” 7עם שליטה מההגה
שקע  USBושקע  AUXלחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית
שקע  12Vלהפעלת אביזרים בקונסולה המרכזית ,האחורית ובתא מטען
 — FOLLOW ME HOMEמערכת הארכת זמן תאורה לאחר כיבוי מנוע
ויציאה מהמכונית
גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק
נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען באמצעות שלט רחוק
הפעלה חשמלית רציפה ל 4-החלונות ,עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות

גימור חיצוני
חישוקי סגסוגת קלה “16
פגושים ומראות צד בצבע הרכב
מוטות אורכיים בגג (בדגמים הארוכים בלבד)

גימור פנימי
סוככי שמש עם מראות איפור
תא כפפות מואר ומקורר למזון ומשקאות
תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקדמיות והאחוריות
תאורה קדמית ואחורית לקריאת מסמכים

מושבים קדמיים
כוונון גובה למושב הנהג והנוסע הקדמי
משענות ראש מלפנים עם כוונון לגובה
כיסי אחסון בגב משענות המושבים הקדמיים

מושבים אחוריים
שורה שנייה
 3מושבים נפרדים הניתנים להטייה ,מתקפלים ומתכווננים למרחק
עם שלושה חיבורי ISOFIX
TOP TETHER

תאי איחסון בריצפה בשורת המושבים השניה
 3משענות ראש עם כוונון גובה
גב המושבים מתקפל ומתיישר לרצפה (כל אחד בנפרד)
להעמסת מטען עם נפח
שורה שלישית (בדגמי  7מושבים)
 2המושבים האחוריים נפרדים ונשלפים מהרצפה
 2משענות ראש עם כוונון לגובה

אבזור  -רמת גימור EXCLUSIVE
בטיחות אקטיבית
מערכת בקרת שיוט אדפטיבית הכוללת פונקציית עצירה

 - Lane Keeping Assist with Steering correctionמערכת סיוע לשמירת נתיב
הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי והתרעת סטיה מנתיב
 - Active Blind Spot with Steering correctionהתרעה על רכב בשטח המת
במראות הכוללת תיקוני היגוי
 - Front Collision Warningמערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה
במהירויות:
בזיהוי הולכי רגל  60-5קמ"ש
בזיהוי רכב נייח  80-5קמ"ש
בזיהוי רכב בתנועה  85-10קמ"ש
 - Automatic High Beamsמערכת למניעת סנוור והחלפת
עוצמת התאורה בהתאם לתנאי הדרך

נהיגה
חיישני חניה קדמיים ואחוריים
 - Cornering Lightפנסי ערפל עם פונקציית הארה בפנייה
מראה פנימית מתכהה אוטומטית (אלקטרו-כרומטית)
ממשק  - Apple Carplayבעל קישור למערכת המולטימדיה *
 - Keyless Entry And Startכניסה והתנעה ללא מפתח
 - Park Assistמערכת חנייה אוטומטית  -במקביל ובניצב לכניסה לחניה
מצלמה אחורית מקורית
מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות תאורת לד מתחת למראות
המאירה את איזור הכניסה לרכב
משענת יד מתכווננת לנהג ולנוסע
מערכת מולטימדיה באנגלית הכוללת ניווט * *3D

וילונות בדלתות האחוריות
מראות צד מתכווננות מטה באופן אוטומטי בעת שילוב הילוך אחורי

גימור חיצוני
חישוקי סגסוגת קלה “17
חלונות אחוריים כהים במיוחד
וילונות בדלתות האחוריות

*למכשירים תומכים בלבד

**ראו הערה בסוף הקטלוג

בחר בין  5או 7
מקומות
סיטרואן  SPACETOURERוGRAND SPACETOURER-

מביאים לידי ביטוי את המהות של העיצוב
הסיטרואני והחדשנות הטכנולוגית.
ניתן לראות זאת בקווי המתאר הדינמיים ובפנסי
התאורה בחזית ומאחור.
בפנים הרכב רמות חדשות של נוחות וורסיטליות
אשר שולבו על מנת ליצור מקום המהווה השראה
לכל יושבי הרכב.

בטיחות מתקדמת ומערכות סיוע לנהג*

מערכת אקטיבית
לניטור שטחים מתים
מערכת זו מעניקה אזהרה ויזואלית מיידית
כאשר רכב נמצא בשטח המת של מראות הצד,
והיא פעילה החל מ 15-קמ"ש .אם הנהג אינו
מגיב להבהובי האזהרה ונע לנתיב הנסיעה
של הרכב המוסתר ,המערכת מפנה את ההגה
בחזרה לגבולות הנתיב.

סייען חנייה

התרעת התנגשות

לאחר שמצאת מקום חנייה ,סייען החנייה
יעשה את העבודה במקומך .הוא יתמרן את
המכונית באופן אוטומטי ובצורה מושלמת
לתוך מקום החנייה ,כשהנהג אחראי להאצה
ולבלימה.

באמצעות חיישן המותקן בחזית
המכונית ,המערכת מזהה קרבת יתר
לרכב מלפנים ומתריעה בפני הנהג.

בלם חנייה
אלקטרוני אוטומטי
מערכת זו מפעילה באופן אוטומטי את
בלם החנייה עם דימום המנוע ,ומשחררת
אותו כשמתחלים בנסיעה .ניתן גם להפעיל
ולשחרר את בלם החנייה באופן ידני.

*בכפוף לרמות הגימור

מערכת סיוע
לזינוק בעליה
מערכת הסיוע לזינוק בעליה מונעת
מהמכונית להתדרדר במשך  2שניות
בעת התחלת נסיעה במעלה תלול עם
שיפוע של יותר מ ,3%-ומאפשרת לך
להתחיל בנסיעה בצורה בטוחה וחלקה.

מצלמת
נסיעה לאחור

מערכת אקטיבית
לבלימת חירום

ברגע שמשולב הילוך אחורי ,המערכת
מספקת תמונה ברורה של מה שמתרחש
מאחוריך ,כולל קווים מנחים ויזואליים
שמסייעים למקם את המכונית במדויק.

המערכת סורקת את הכביש ומזהה הולכי
רגל וכלי רכב ובמקרה של חשש להתנגשות
מתריעה בפני הנהג ובמקרה חירום תפעיל
את הבלמים באופן אוטומטי .ראה מפרט
בטיחות לפירוט מלא.

בקרת שיוט
אדפטיבית הכוללת
פונקציית עצירה
באמצעות חיישן מזהה בקרת השיוט
האדפטיבית רכב שנמצא לפניך ושומרת
באופן אוטומטי על מרחק בטוח ממנו,
שנבחר מראש על ידי הנהג .המערכת
גם תביא את המכונית למצב של עצירה
מוחלטת במידת הצורך.

אדום רובי מטאלי

בחר את הצבע שלך

(צבע מטאלי בתוספת תשלום)

אפור פלדה מטאלי

אפור פלטיניום מטאלי

שחור אוניקס

בז׳ מטאלי

לבן בנקיז

06/19

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור
המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן
לזמן .אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את
הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום .כל התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
**מערכת הניווט המותקנת ברכבך מספקת את השירות והתכנים הכלולים בה לשימוש " "AS ISובכפוף לזמינות .החברה מסירה כל אחריות ו/או מחויבות ,בין אם מפורשת
ו/או משתמעת ,בקשר לנתונים שהתקבלו ממנה אגב השימוש לרבות אך לא רק איכות ,רמת בטחון או דיוק .הנך מסכים כי הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית ולא
תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר לשימוש במערכת וההסתמכות עליה.

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ  | 03-6710472 ,3תל אביב — תובל  | 03-6710333 ,5ירושלים — יד חרוצים  9א.ת תלפיות י-ם | 02-6756555 ,בארשבע — תוצרת
הארץ  ,1אזה“ת קרית יהודית | 073-3216190 ,אשדוד — היהלומים  17מרכז חורין אזה“ת | 08-6686000 ,חיפה — רכב הצפון ,בעלי מלאכה 04-8810410 ,18
כפר סבא — המוביל פוספלד ,המוביל  9אזה“ת | 073-2636321 ,נצרת — ציפורי ,כביש  | 04-6572222 ,2003כרמיאל — יורו  ,2000היוצרים 04-9982287 ,22
רמת אבזור
תיאור דגם
קוד דגם
118
 1.2אוט’  130כ”ס GRAND C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 7P
7
132
 1.2אוט’  130כ”ס C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 5P
7
 1.5 119/129אוט’  130כ”ס GRAND C4 SPACETOURER COMFORT PK BLUE HDI 5P
4
122/128
 1.5אוט’  130כ”ס C4 SPACETOURER COMFORT PK BLUE HDI 5P
4
 1.5 133אוט’  130כ”ס GRAND C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 7P BLUE HDI
7
COMFORT PK
 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

4

3

2

1

0

רמת
בטיחות
נמוכה

EXCLUSIVE
חיישני לחץ אוויר
זיהוי דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

 6כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב”שטח מת”
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

חיישני לחץ אוויר
זיהוי דו גלגלי
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
מערכת אקטיבית לסטייה מנתיב

נתוני צריכת דלק
דגם
(ליטרים ל 100-ק״מ)*
עירוני
בין
עירוני
GRAND
C4
SPACETOURER
EXCLUSIVE
 1.2אוט’  130כ”ס 7P
4.7
6.1
 1.2אוט’  130כ”ס C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 5P
עירוני  6.1בין עירוני 4.7
 1.5אוט’  130כ”ס  GRAND C4 SPACETOURER COMFORT PK BLUE HDI 5Pעירוני  4.4בין עירוני 3.8
 1.5אוט’  130כ”ס C4 SPACETOURER COMFORT PK BLUE HDI 5P
עירוני  4.4בין עירוני 3.8
 1.5אוט’  130כ”ס  GRAND C4 SPACETOURER EXCLUSIVE 7P BLUE HDIעירוני  4.4בין עירוני 3.8

דרגת זיהום דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
14
זיהום מרבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
14
5
*נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה ,תקן  .EC/715/2007*2017/1347עם זאת ,צריכת הדלק
5
מושפעת מאופן הנסיעה.
5
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס“ט .2009

