


1.2 ל’ 69 כ”סנתונים טכניים

בנזיןסוג מנוע

4 בטורמספר צילינדרים וסידורם

78.86 / 70.8קדח כפול מהלך )במ”מ(

1,242נפח מנוע )סמ”ק(

11.1:1יחס דחיסה

69 / 5,500הספק מרבי )כ”ס/סל”ד(

סל”ד( / 10.4 / 3,000מומנט מרבי )קג”מ

הזרקה רב נקודתיתמערכת הזנת דלק

 תמסורת

ידנית 5 הילוכיםתיבת הילוכים

הנעה קדמיתהנעה

בלמים

דיסק מאווררקדמיים

תוףאחוריים

מתלים

מקפרסון טלסקופיים נפרדים, עצמות עצהקדמיים

מתלים טלסקופיים הידראולים, מתלה מוט פיתול אחורי עם קפיציםאחוריים

היגוי

חשמלי Dualdriveסוג 

9.3קוטר סיבוב מזערי )מטר(

מידות ומשקולות

3,653 / 1,643 / 1,551אורך / רוחב / גובה )מ”מ(

2,300בסיס גלגלים )מ”מ(

אחורי )מ”מ( / 1,407 / 1,409מרחק בין גלגלים קדמי

37מכל דלק )ליטר(

225נפח תא מטען )ליטר(

1,015משקל עצמי ללא מטען )ק”ג(

ביצועים

14.2תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

164מהירות מרבית )קמ”ש(

צריכת דלק

14.9צריכת דלק עירונית )ק”מ לליטר(

23.3צריכת דלק בין-עירונית )ק”מ לליטר(

19.1צריכת דלק ממוצעת )ק”מ לליטר(



** מערכת City Brake Control מסוגלת למנוע התנגשות על ידי בלימה אוטומטית של הרכב במהירות של 5-30 קמ”ש

OneMIlanoבטיחות

46כריות אוויר

++ניתוק כרית אוויר לנוסע דרך מחשב דרך

ESP מערכת בקרת יציבות++

ABS + EBD מערכת בלימה++

**CITY BRAKE CONTROL - מערכת בלימה אקטיבית למניעת תאונות-+

++התראת אי חגירה לכלל המושבים

++ TPMS חיישני לחץ אוויר בצמיגים

++שלדה מרכיבי פלדה בעלת קריסה מבוקרת

++מושבים קדמיים עם קורה נגד צלילה

++דוושות קורסות בזמן תאונה

++מערכת HILL HOLDER למניעת הידרדרות לאחור

3/23משענות ראש מתכווננות במושבים מאחור

++חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון

++מנגנון נעילת דלתות אחוריות לילדים

++מערכת נעילת דלתות אוטומטית בתחילת נסיעה

++התראת דלתות פתוחות + התראת זיהוי הדלת הפתוחה

++DRL - מערכת תאורת יום

++מערכת התראה להחלפת רפידות בלם

++מערכת התראה לנורות שרופות

חשמלי

++נעילה מרכזית

++שלט מפתח קפיצי כולל אפשרות פתיחת דלת אחורית 

++זוג חלונות חשמל במיקום נגיש לנהג ולנוסע הקדמי

++מזגן מכני הכולל צמד פתחי מיזוג מרכזיים מתכווננים ונסגרים

46רמקולים

+-שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע המקורית 

AUX / USB-+

+-מערכת BLUE AND ME הכוללת דיבורית B.T - נשלטת מגלגל ההגה

++הגה כוח הכולל תוכנית CITY )מצב רך לגלגל ההגה(

++מחשב דרך משוכלל

++מערכת התראה להעברת הילוך לחיסכון מרבי בתצרוכת הדלק

++מערכת התראת מהירות

++צג דיגיטלי למחווני חום מנוע / דלק

חיצוני

++מראות חשמל

++פגושים בצבע הרכב

R14185/55 R15 175/65מידות צמיגים

-+צלחות כיסוי מהודרות לגלגלים-טסות

+-חישוקי אלומיניום ספורטיביים

+-פסי אורך בגג לגגון

פנימי

++גלגל הגה מתכוונן לגובה

++צמד מתקני כוסות קדמיים

++3 מתקני כוסות אחוריים

++מתקני בקבוקים בדלתות קדמיות

++תאי אחסון בדלתות אחוריות

+-תאורת מפות קדמית דו אזורית

55מספר מושבים

מפוצל )40/60(יחידה אחתקיפול מושב אחורי 

++תאורת איפור נסגרת בסוכך שמש נהג

++מערכת איתות מהיר לעקיפות מהירות



fiat.co.il *9500

קבוצת סמל”ת, יבואנית פיאט, לנצ’יה, אלפא רומיאו, אבארט, סובארו, פיאט מסחריות ואיווקו

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. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה 

מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן והחברה שומרים 

לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל מידע נוסף, ייעוץ 

ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אולמי תצוגה:
רח' יגאל אלון 90, תל-אביב | רח’ דרך בית לחם 142, ירושלים | רח' ההסתדרות 104, חיפה | רח' התעשיה 19, רעננה | רח’ גדוד 22, עכו
אשדוד  ,43 העמל  רח’   | נתניה   ,26 פנקס  רח’   | חדרה   ,1 האומן  רח’   | נצרת   ,)2002 )רח’  מחצבות  א.ת. 
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