
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
DS 3 CROSSBACK



מפרט אבזור מפרט טכני
PureTech 155hpE-TENSE 136hp 1.2 מפרט טכני

מנוע טורבו–בנזין מנוע
מנוע 100% חשמליהזרקה אלקטרונית רב נקודתית 

-1,199נפח המנוע )סמ״ק(

-מנוע קדמי רוחבי  |  3 בוכנות   |  12 שסתומיםתצורה | מס׳ בוכנות | מס׳ שסתומים

155/5,500136/5,500הספק מירבי )סל״ד/כ״ס)

24.5/1,75026.5/300-3,674מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

Stop&Start – יעילות דינמיתSTTd-

ביצועים )נהג בלבד(

150 )מוגבל(208מהירות מירבית )קמ״ש(

8.29.0תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )שניות(

תצרוכת דלק )ליטר/100 ק״מ(*

-8.1נהיגה במהירות נמוכה

-6.2נהיגה במהירות בינונית

-5.3נהיגה במהירות גבוהה

-6.6נהיגה במהירות גבוהה מאוד

-6.3נתון צריכה משולב

מערכת דלק

-44נפח מכל דלק )ליטר(

-בנזין Gasoline   | 95סוג דלק

תיבת הילוכים

-EAT8תיבת הילוכים

תמסורת הפחתהאוטומטית, פלאנטריתסוג תיבת הילוכים

-8מספר הילוכים קדמיים

מידות

10.7קוטר סיבוב )מטרים( 

4,118אורך )מ״מ( 

1.791רוחב )מ״מ(

1.536גובה )מ״מ(

2.558מרחק בין סרנים

נפח פנימי

5מספר דלתות

350נפח תא מטען )ליטר(

1.050נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ליטר(

משקלים )ק״ג( 

1,2051,598משקל עצמי

500377משקל מטען מותר

1,7051,975משקל כולל מותר

PureTech 155hpE-TENSE 136hp 1.2 מפרט טכני

משקלי גרירה מותרים )ק״ג( 

-750משקל מותר לגרירת גרור ללא מערכת בלימה 

-1,200משקל מותר לגרירת גרור עם מערכת בלימה 

בלמים –  צמיגים

מתלים קדמיים 

 מתלים עצמאיים,
 תומכות מק-פרסון עם

 זרועות עוקבות משולשות,
  קפיצי סליל, בולמי זעזועים

 הידראוליים טלסקופים,
מוט מייצב

מתלים עצמאיים,
תומכות מק-פרסון עם

זרועות עוקבות משולשות,
קפיצי סליל, בולמי זעזועים

הידראוליים טלסקופים,
מוט מייצב

מתלים אחוריים

  מתלים עצמאיים, זרוע נגררת,
  קפיצי סליל, בולמי זעזועים

  הידראוליים טלסקופים,
 מוט מייצב

מתלים עצמאיים, זרוע נגררת,
קפיצי סליל, בולמי זעזועים

הידראוליים טלסקופים,
מוט מייצב

 דיסקים קדמיים מאוורריםבלמים
דיסקים אחוריים

דיסקים קדמיים מאווררים
דיסקים אחוריים

R18215/55R18 215/55מידת צמיגים

צריכת חשמל וטווח

WLTP צריכת חשמל לפי תקן 
178-)וואט שעה/ק״מ(

317-טווח נסיעה מירבי לפי תקן WLTP )ק״מ(

סוללה

Lithium Ion-סוג סוללה

400-מתח )וולט(

50-קיבולת )קוט״ש(

216 תאים מחולקים ל-108 זוגות-מספר תאים

הטענה

11-הספק טעינה רגילה )kw) )בהתאם לעמדת הטעינה טעינה תלת פאזי(

DC הספק טעינה מהירה 
עד 100KW-)בהתאם לעמדת הטעינה(

אחריות הסוללה

8 שנים או 160,000 ק״מ-אחריות סוללה

*נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן.
נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הסביבה והדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.
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מידות במ״מ

התמונה להמחשה בלבד

4118
2558860 700

1534

1548

1988

1802

1791

1557



מפרט אבזור 
 SO CHIC – Inspiration DS – רמת אבזור

PERFORMANCE Line

התמונה להמחשה בלבד

מפרט אבזור 
 GRAND CHIC – Inspiration DS – רמת אבזור

(SO CHIC-בנוסף לקיים ב( RIVOLI

לוח 
מחוונים

לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם על גבי מסך צבעוני בגודל ״7 
אפשרות להתאמה אישית של תצוגת לוח המחוונים

בטיחות

Front Collision Warning – מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

Lane Departure Warning – מערכת התרעה לסטייה מנתיב
8 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, כריות צידיות וכריות וילון מלפנים ומאחור להגנת צידי הגוף והראש לנהג, לנוסע הקדמי והנוסעים בצידי המושב האחורי

צג התרעה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
עיגוני ISOFIX למושבי בטיחות – שניים מאחור ואחד במושב הנוסע

High Beam Assist – מערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת תאורה בהתאם לתנאי הדרך

בטיחות 
אקטיבית

Advanced Emergency Braking System – 
 מערכת בלימת חירום אקטיבית הפעילה במהירויות:

 מניעת פגיעה בהולכי רגל 60-5 קמ״ש 
 מניעת פגיעה ברכב נייח 80-5 קמ״ש

מניעת פגיעה ברכב בתנועה 140-5 קמ״ש
התרעה ובלימה בזיהוי רכב דו-גלגלי

בקרת שיוט אדפטיבית כוללת יכולת עצירה מלאה וזינוק מעמידה )Stop & Go) הכוללת מגביל מהירות
Intelligent speed adaption – זיהוי תמרורי מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט 

Lane Keeping Assist with Steering correction – מערכת סיוע לשמירת נתיב הנסיעה הכוללת תיקוני היגוי

Lane Position Assist – מערכת המאפשרת שמירת מיקום בנתיב בזמן שימוש בבקרת השיוט האדפטיבית

התרעה על רכב בשטח המת במראות

נהיגה

פקדי העברת הילוכים מאחורי גלגל ההגה )במנועי בנזין בלבד(
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית נגד סינוור, בעיצוב ייחודי ללא מסגרת

חיישני חניה אחוריים וקדמיים
מצלמת חנייה אחורית 180° הכוללת ״מבט על״ וירטואלי על הרכב וקווי גבולות חניה

 3 מצבי נהיגה לבחירת הנהג:
(Eco ( ומצב חסכוני (Sport( מצב ספורטיבי ,(Normal( מצב רגיל

חיישן גשם להפעלה אוט׳ של מגבים קדמיים
חיישן אור להדלקה אוט׳ של פנסי הדרך

בלם חניה חשמלי
גלגל חליפי זמני )בדגם SO CHIC בלבד(

נוחות 
ושימושיות

מושבים קדמיים מתכווננים לגובה
12V-ו USB שקע

משענת יד קדמית מתכווננת
כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים ובקונסולה המרכזית

מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע ״ 7 ואפשרות לבחירת השפה העברית
בקרת אקלים אלקטרונית

קיפול מראות חשמלי
תאורת קבלת פנים וליווי הביתה, כולל במראות הצד

כניסה והנעה ללא מפתח, עם חיישן קירבה לפתיחה ללא מגע )ממרחק 1.5 מ׳(
ידיות דלתות חבויות אשר קופצות החוצה כאשר מתקרבים לרכב

הפעלה קולית לטלפון חכם מגלגל ההגה )למכשירים תומכים(
LED תאורת תא נוסעים וקריאה

שמשה קדמית אקוסטית הכוללת סינון קרינת השמש
טעינה אלחוטית לטלפון חכם )למכשירים תומכים(

מושב אחורי מתקפל 1/3 – 2/3
ממשק Apple CarPlay )למכשירים תומכים(

עיצוב 
וגימור 
פנימי 
וחיצוני

 חבילת עיצוב Performance Line )בדגם SO CHIC בלבד(, הכוללת: 
 Performance Line ספי דלת אלומיניום – 
 – גלגל הגה מצופה עור עם תפירה ייחודית

Performance line שטיחים עם לוגו – 
 – ריפוד בד משולב אלקנטרה בגוון כהה

 – גימור אלקנטרה שחור על לוח השעונים והדלתות
 – דוושות בגימור אלומיניום

 – דיפון תקרה בבד שחור
– עיטורים חיצוניים ספורטיביים בגוון כהה

MONZA חישוקי ״18 שחורים
LED תאורת יום

נהיגה
ערכת ניפוח )ללא גלגל חליפי(

פנסי חזית Matrix LED אדפטיביים
 (HUD( תצוגה עילית

נוחות 
ושימושיות

 מושב נהג )במנוע בנזין בלבד(:
 – מתכוונן חשמלית

 – תמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית
 – חימום

– פונקציית עיסוי
שקע USB נוסף בין המושבים הקדמיים, לטעינה בלבד

מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע ״10.3 ומערכת ניווט מקורית )ללא עברית(
W515 הכוללת: 12 רמקולים, סנטר, סאב וופר, בהספק רמקולים בגימור כרום FOCAL Electra® פרימיום מתוצרת HiFi חבילת סראונד 

)במנוע בנזין(

עיצוב וגימור 
פנימי וחיצוני

חבילת עיצוב Rivoli )בדגם GRAND CHIC בלבד(, הכוללת:
DS ספי דלת אלומיניום –
– גלגל הגה מצופה עור

– ריפוד בד משולב עור בהיר
– גימור עור בתפירת יהלום על לוח השעונים והדלתות

– עיטורים חיצוניים אלגנטיים בגימור כסוף מט )במנוע חשמלי(
– עיטורים חיצוניים אלגנטים בגימור כרום )במנוע בנזין(

חישוק ״KYOTO 18 )במנוע חשמלי(
חישוקי ״18 דו-גווני SHANGHAI )במנוע בנזין(

פנסים אחוריים LED עם איתות דינאמי
שמשות אחוריות כהות

יציאת מפלט כפולה )במנוע בנזין בלבד(
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 צריכת דלק דרגת זיהום
)ליטרים ל-100 ק״מ(* תיאור הדגם

11 6.3 משולב DS3 CROSSBACK GRAND CHIC 1.2 PURETECH 155HP EAT8

דרגת
זיהום אוויר

 טווח נסיעה
חשמלית )ק״מ(

 צריכת חשמל
)וואט שעה/ק״מ תיאור הדגם

1 317 178 DS3 CROSSBACK GRAND CHIC BEV 136hp AT

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

.EU 2017/1151 נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס״ט 2009.

רמת האבזור הבטיחותי

רמת
בטיחות

גבוהה
8

רמת
בטיחות

נמוכה
0 1 2 3 4 5 76


