




SCORPIONETURISMOCOMPETIZIONEאבזור וטכנולוגיה

+++נעילת דלתות וחלונות חשמל

+++בקרת אקלים דיגיטלית

+++אימובילייזר מקורי

++-פנסי קסנון

+++פתיחה ונעילה של הרכב באמצעות שלט במפתח

+++פתיחת תא המטען מרחוק באמצעות שלט במפתח

+++מראות צד חשמליות מתכווננות

+++כיבוי מושהה של הפנסים הקדמיים

+++תאורת פנים קדמית עם עמעם

+++גלגל הגה מתכוונן לגובה

Dualdrive הגה כוח+++

+++חיישני חנייה אחוריים

MTA בתיבת F1 ידיות להעברת הילוכים+++

+++בורר Sport Mode - ויסות תגובת מצערת וגדישת טורבו

SUN ROOF / SOFT TOP אופציונלי בתשלוםאופציונלי בתשלום-גג נפתח חשמלי

עיצוב / אבזור פנים 

LED DRL תאורת+++

גימור קרבון++הגה ספורטיבי קטום מצופה עור

"17"17"16חישוקי סגסוגת קלה

+++פנסי ערפל קדמיים

+++פגושי ספורט וסופית אגזוז ייחודיים

+אופציונלי בתשלוםאופציונלי בתשלוםאגזוז Record Monza עם ויסות FreeFlow לזרימה חופשית

+++כנף אחורית )ספוילר(

+++קונסולה מרכזית עם מחזיק כוסות

-++מושב נהג מתכוונן לגובה

+++מושב אחורי מפוצל עם משענות ראש
אופציונלי בתשלוםאופציונלי בתשלוםאופציונלי בתשלוםAbarth color kit  )פגוש קדמי ואחורי, מראות ודלתות צד(

צהובאדוםאדוםצבע קאליפרים

-+-מושבי עור יוקרתיים

+--זוג מושבי ריקליינר Sabelt מקצועיים

גימור אלומיניוםגימור אלומיניוםגימור אלומיניוםספי דלת ספורטיביים

מט ייחודיכרום סאטןצבע הרכבצבע מראות צד

+++דוושת אלומיניום

+--גימור מט ייחודי )חיפוי סמלים, ידיות(

אופציונלי בתשלוםאופציונלי בתשלום-צבע BiColor / גג בצבע שחור

בטיחות

775כריות אוויר

+++נטרול כרית האוויר של הנוסע הקדמי באמצעות מחשב הדרך

+++ESP - מערכת בקרת יציבות

+++ABS+EBD - מערכות לחלוקת עוצמת הבלימה

+++TPMS – חיישני לחץ אוויר בצמיגים

+++שלדה בעלת קריסה מבוקרת בשעת תאונה

Dualphase מרכב עם רכיבי פלדה מחוזקים+++

+++דוושות קורסות בשעת תאונה

+++אורות דרך מתכווננים

+++חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים, מגבילי עומס וחיישן אבזם

+++מושבים קדמיים ואחוריים עם קורה נגד צלילה

Hill Holder מערכת+++

TTC - Tourqe Transfer Control מערכת+++

+++התקני ISO FIX למושבי ילדים

+++Mobileye  - מערכת בטיחות מתקדמת



SCORPIONETURISMOCOMPETIZIONEמנוע

4 צילינדרים בטור4 צילינדרים בטור4 צילינדרים בטורמספר צילינדרים וסידורם

84.0/72.084.0/72.084.0/72.0קדח כפול מהלך )במ"מ(

1,3681,3681,368נפח מנוע )סמ"ק(

1:9.81:9.81:9.8יחס דחיסה 

180 / 1655,500 / 5,500/1455,500הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

25.5 / 23.53,000 / 3,000/213,000מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(

הזרקה אלקטרונית MPIהזרקה אלקטרונית MPIהזרקה אלקטרונית MPIמערכת הזנת דלק

IHIGarret 1446Garret 1446מגדש טורבו

++-פילטר BMC ספורטיבי

תמסורת

ידני / MTA אוטומטי רובוטיידני / MTA אוטומט רובוטיידניתיבת הילוכים

קדמיתקדמיתקדמיתהנעה

בלמים

דיסק אוורור עצמיקדמיים
284 מ"מ - דיסק אוורור עצמי מחורר

BREMBO רפידות
4 בוכנות 305 מ"מ
BREMBO מחורר

240 מ"מ - דיסק מחורר240 מ"מ - דיסק מחוררדיסקאחוריים

מתלים

MacPherson טלסקופיים נפרדים,קדמיים
עם קורת רוחב ומוט מייצב.

MacPherson טלסקופיים נפרדים קורת רוחב,
מוט מייצב ובולמי קוני FSD - קפיצי הנמכה 

ספורטיביים

MacPherson טלסקופיים נפרדים, מוט מייצב ובולמי 
קוני FSD - קפיצי הנמכה ספורטיביים

מתלים טלסקופיים הידראוליים ומתלה מוט אחוריים
פיתול אחורי עם קפיצים.

 מתלים טלסקופיים הידראוליים, מתלה מוט פיתול אחורי 
עם קפיצים ובולמי קוני FSD - קפיצי הנמכה ספורטיביים

 מתלים טלסקופיים הידראוליים, מתלה מוט פיתול אחורי 
עם קפיצים ובולמי קוני FSD - קפיצי הנמכה ספורטיביים

היגוי

הגה מכני עם הגברה חשמלית )Dualdrive( סוג
Sport וכפתור

 )Dualdrive( הגה מכני עם הגברה חשמלית
Sport וכפתור

 )Dualdrive( הגברה חשמלית
Sport וכפתור

10.910.910.9קוטר סיבוב מזערי )במטרים(

R16205 / 40 / R17205 / 40 / R17/195/45צמיגים 

מידות ומשקל

3,660 / 1,627 / 3,6601,485 / 1,627 / 1,485/1,627/3,6601,485אורך / רוחב / גובה )במ"מ(

2,3002,3002,300בסיס גלגלים )במ"מ(

1,415 / 1,4151,408 / 1,4151,408 / 1,408מרחק בין גלגלים קדמי / אחורי )במ"מ(

185185185נפח תא מטען )בליטרים(

1,035משקל עצמי ללא מטען )בק"ג(
1,045 /  1,035

דגם קבריו: 40+ ק"ג
1,070

353535מכל דלק )בליטרים(

ביצועים

7.36.7 /  7.87.4מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

210218225מהירות מרבית )קמ"ש(

ק"מ לליטרצריכת דלק לפי ק"מ לליטר

8.78.58.2/8.7עירונית

5.45.55.8/5.7בין-עירונית

7.177/7.2ממוצעת

SCORPIONETURISMOCOMPETIZIONEאבזור וטכנולוגיה

Unconnect Multimedia 7"7"5"מסך מגע צבעוני

Apple CarPlay-תמיכה ב-++

+++לחצני שליטה על הרדיו מההגה

BT דיבורית+++

G תצוגת כוחות + TFT לוח מחוונים דיגיטלי+++

BT Audio/AUX/USB+++

+++מחשב דרך מתקדם



 SCORPIONE

תוספות אופציונליות )בתוספת תשלום(:

D.A.M - דיפרנציאל מכאני מוגבל החלקה  FreeFlow עם ווסת Record Monza אגזוז
לזרימה חופשית

TURISMO

)Competizione עבור דגם( Nurburgring Performance Pack

D.A.M דיפרנציאל מכאני מוגבל החלקה

חישוקי ''17 דגם Esse Esse בגוון שחור מט

מושבי Sabelt מקצועיים

COMPETIZIONE



*8181

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. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה.
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

| abarth.co.il

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת האבזורתאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

245,246,249,251,252
ABARTH 595 Turismo MT 165HP

ABARTH 595 Turismo MTA 165HP
1

240,250,255ABARTH 595C COMPETIZIONE MTA 180 HP0

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

מדד זיהום אוויר*

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

צריכת דלק ממוצעת דגם
)ליטר/100 ק”מ(

 מדד זיהום
אוויר*

ABARTH 595 Turismo MT 165HP5.613בינעירוני8.8עירוני
ABARTH 595C COMPETIZIONE MTA 180 HP5.812בינעירוני8.2עירוני

165HP Turismo MTA 595 ABARTH5.512בינעירוני8.4עירוני

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
:TURISMO ברמת גימור

7 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים 
X זיהוי כלי רכב "בשטח מת"

 זיהוי הולכי רגל
בקרת שיוט אדפטיבית  X

X מצלמת רוורס 

X מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

X חיישני חגורת בטיחות

 זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
בלימה אוטומטית בעת חירום  X

 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
:COMPETIZIONE ברמת גימור

5 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

X זיהוי כלי רכב "בשטח מת"
 זיהוי הולכי רגל

בקרת שיוט אדפטיבית  X

X מצלמת רוורס

X מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

X חיישני חגורת בטיחות

 זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
בלימה אוטומטית בעת חירום  X

 זיהוי תמרורי תנועה
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