
MG ZS
MOBILE GENERATION

הדור שלנו רוצה יותר



1.0T GDI TURBOCHARGED מנוע

999נפח מנוע )סמ״ק(
3מספר בוכנות

12מספר שסתומים

110/5200הספק מירבי )סל”ד/כ”ס(

16.3/1800מומנט מירבי )סל”ד/קג”מ(

STOP & START מערכת●
תיבת הילוכים

AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים●

●אפשרות להעברת הילוכים ידנית

בלמים
●בלמים קדמיים: דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים: דיסקים

●מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים

●מערכת EBA לתגבור בלימה בחירום

●מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מתלים

 לפנים: גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, 
קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים 

●

מאחור: זרועות עוקבות מקושרות בקורה 
מתפתלת ומוט מייצב, בולמי זעזועים 

טלסקופיים 
●

היגוי

●הגה כוח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

11.1קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(
●ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מידות )מ’(
4.314אורך כללי  
1.809רוחב כללי

1.644גובה כללי עם מוטות גג
2.585מרחק בין הסרנים

נפח )ל’(
48מיכל דלק 

448תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל(
1,375תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל( 

ביצועים )לפי נתוני היצרן, נהג לבד( 

180מהירות מירבית בקמ”ש

12.4תאוצה מ-0 ל-100 קמ”ש )בשניות( 

 4 צמיגים רדיאלים

215/50R17מידת צמיגים

תצרוכת דלק )ק”מ לליטר(
14.3במסלול נסיעה עירוני

17.2במסלול נסיעה בינעירוני

16.1במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

משקל )ק”ג(  

CEE 1,264משקל עצמי מינימום

1,733משקל כללי מורשה

מפרט טכני





NET UP רמת גימור
בטיחות

 6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע, 
 כריות וילון לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי 

הנוסעים מלפנים ומאחור
נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 15 קמ”ש 

ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה
חיווי והתרעה קולית לאי חגירת חגורות בטיחות קדמיות

עיגוני ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק 
ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים
EBA  - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

ASR - מערכת לבקרת משיכה 
EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה 
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

Hill Holder - מערכת למניעת הדרדרות הרכב
מערכת בטיחות בהתקנה מקומית

גימור פנימי וחיצוני
תאורה פנימית כפולה מרכזית + קדמית לקריאת מסמכים

אנטנת “כריש”
צבע מטאלי )בתוספת תשלום(

4 חישוקי סגסוגת קלה “17
חישוקי סגסוגת דו גווניים

חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום בתחתית החלונות, 
בפגוש תחתון, גריל קדמי וסביב פנסי הערפל

מושבים יוקרתיים בריפוד דמוי עור
ידיות ומראות בצבע הרכב

פסי הגנה בצד הפגושים ומעל הגלגלים
ספויילר אחורי

גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמלי
גימור פנימי Brown Chic הכולל ריפוד דמוי עור, דשבורד 

ודיפוני דלתות בגוון חום )אופציה בתוספת תשלום(

נוחות ושימושיות
מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע “8

ממשק Apple CarPlay- בעל קישור למערכת המולטימדיה*
שליטה מההגה על מערכת המולטימדיה ומחשב הדרך 

*Apple Carplay המתממשקת למערכת המולטימדיה
דיבורית bluetooth מקורית*

נהיגה 
הגה חשמלי הכולל 3 דרגות קשיחות

  Urban, Normal, Dynamic
מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, עם הפשרת אדים

חיישני חנייה אחוריים
מגב אחורי עם הפעלה אוט’ בהילוך אחורי  

LED פנסים קדמיים הכוללים תאורת יום
פנסי ערפל קדמיים 

מצלמה אחורית מקורית הכוללת הכוונה בהתאם למצב ההגה
בקרת שיוט

מזגן מקורי הכולל תצוגת נתונים על גבי צג המולטימדיה
מערכת שמע הכוללת 6 רמקולים

שני שקעי USB )לטעינה ולחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית(

שקע 12V לחיבור אביזרים
הפעלה חשמלית רציפה לחלון הנהג הכוללת מנגנון למניעת 

“תפיסת אצבעות”
־מפתח שלט הכולל פתיחה ונעילה של דלתות הרכב עם אופ

ציה לפתיחת תא המטען
חיישן אור להפעלת אורות אוטומטית

גלגל הגה מעוצב, מצופה עור ומתכוון לגובה
follow me home מערכת תאורה אוטומטית

קונסולה מרכזית עם תא אחסון
מושב אחורי מתקפל 1/3, 2/3 להגדלת קיבולת תא מטען 

מדף ריצפה בעל 2 מצבים לניצול מקסימלי של תא המטען
גלגל רזרבי בגודל מוקטן 

מוטות גג מסגסוגת 
כיוונון גובה למושב נהג

* למכשירים תומכים בלבד



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. 5 שנות אחריות או 150,000 ק"מ )המוקדם מביניהם( ובכפוף לחוברת האחריות. ט.ל.ח.
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נתוני צריכת דלק )ליטרים ל-100 ק״מ(*דגם

MG ZS 1.0L 110 HP5.8בין עירוני7.0עירוני

EC/715/2007*2017/1347 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.*נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן**

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 3 4989*
:MG ZS-מוזמנים לאולם הקונספט להתרשם מ

121 32 4 5 6 8 זיהום מזערי9 1 2 10 11 1210 11

דרגת זיהום אוויר 
מרכב מנועי**

14 15 14זיהום מרבי 1513134 5 6 8 973 11

עד  150,000 ק״מ

שנות אחריות 

רמת אבזור בטיחותידגםקוד דגם

17MG ZS 1.0L 110 HP NET-UP1

רמת האבזור הבטיחותי

vv 2 3 4 5 7 8
רמת 

בטיחות 
גבוהה

1 60 2 3 4 5 7 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

מערכת אקטיבית
למניעת סטייה מנתיב
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