
KANGOO
מפרט טכני ואביזרים



)*)באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן 
ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן 

השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב 
ובחוברת אחריות ושירות. )**)נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי 

הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.

מפרט טכני
dCi 95 1.5 ל׳ טורבו דיזל ידני

מנוע )*)

K9K U8דגם מנוע

1,461נפח מנוע )סמ״ק)

הזרקה ישירה עם מסילה משותפתהזרקת דלק

95/3,750הספק מירבי )כ”ס/סל”ד מירבי)

23.5/1,750מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד)

(8) 4מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים) 

76X80.5מהלך X קדח )מ”מ)

סולרסוג דלק

EURO 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

גיר ידני, 6 הילוכיםסוג התיבה

קדמיתהנעה

ביצועים

161מהירות מירבית )קמ”ש)

13.8זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות)

מתלים

מקפרסון עם מוט מייצבקדמיים

קורת רוחב עם מוט מייצבאחוריים

בלמים

דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים

מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג

10.7קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר)

3.2סיבובים בין נעילות

צמיגים

R15 195/65מידות

תצרוכת דלק )**)

4.5ממוצע, נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ)

5.2ממוצע, נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק"מ)

4.8ממוצע, נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק"מ)

60קיבולת מיכל דלק )ליטר)

17.4קיבולת מיכל AdBlue )ליטר)

משקלים

1,484משקל עצמי )ק”ג)

2,010משקל כולל )ק”ג)

526משקל העמסה מירבי

1,080עומס מירבי בסרן הקדמי

1,070עומס מירבי בסרן האחורי

740משקל מירבי של גרור ללא בלם

1,350משקל מירבי של גרור עם בלם

אחזקה

20,000 ק"מ/שנהמרווח טיפולים



מפרט אבזור
AUTHENTIC

אבזור פנימי
⋅אימובילייזר מקורי

⋅לחצן ECO לנהיגה חסכונית
⋅מחשב דרך

⋅מיזוג אוויר מקורי )*)
⋅מערכת שמע AUX, USB, MP3, CD בעוצמה של 2X15 וואט + 4 רמקולים

⋅קישוריות Bluetooth לחיבור טלפון נייד )**)
⋅כיוונון חשמלי למראות צד

⋅מדף עליון לאחסון
⋅נעילה מרכזית בשלט רחוק

⋅משענת יד מרכזית בין המושבים הכוללת תא אחסון
⋅חלונות חשמל קדמיים

⋅תא כפפות סגור
⋅גלגל רזרבי בגודל מלא

⋅מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק
⋅מושבים אחוריים מתקפלים )שורה 2) 2/3-1/3

⋅תאורה בתא מטען
אבזור חיצוני

⋅2 דלתות אחוריות נפתחות 180 מעלות עם מגב ומפשיר אדים
⋅מגן קדמי ואחורי בצבע שחור פחם

⋅חישוקי פלדה "15
⋅כיסויי נוי לגלגלים

בטיחות
⋅6 כריות אוויר

⋅מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג
⋅עוגני איזופיקס במושבים האחוריים

⋅חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
⋅חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון

⋅FCW - התראת אי שמירת מרחק והתנגשות קדמית בדרך עירונית ובינעירונית
⋅LDW - התראה על סטייה מנתיב

⋅זיהוי והתראה על התנגשות בהולכי רגל
⋅זיהוי רכב דו גלגלי

⋅זיהוי תמרורים
⋅ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

⋅EBD - מערכת לחלוקת עומס בלימה
⋅TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

⋅EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
⋅ESC - מערכת בקרת יציבות עם Grip Control למשטחים רכים )בוץ, חול וכו')

⋅HILL START ASSIST - מסייע בהתחלת נסיעה במדרון
⋅ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה

)*) לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב )פמפום תדיר), עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.
 )**) תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.



התקן גרר בעל תאימות מלאה לרכב. 
LP00008380

זוג רמקולים אחוריים איכותיים
LP00007092

מטען מצת 2.1 אמפר 2 כניסות USB להטענת כל סוגי 
LP00007192 .המכשירים

תושבת איכותית לסמארטפון נצמדת לשמשה/לדשבורד, 
LP00007190 .תמיכה במכשירים עד 5 אינץ׳

אפשרות להכשרת הרכב להסעת נכים
התמונה להמחשה בלבד

גגון ערסל פלדה אווירודינמי מקורי מעניק שטח אחסון נוסף להובלת ציוד. בעל גלגלת עזר מובנית בחלק העליון 
LP00008408 .להעמסה קלה ונוחה

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך 

ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון 
אביזרים לבחירה:

LP00000045 .קודן משבת התנעה חכם למניעת גניבות

גגון פלדה 2 מוטות רוחביים על גג הרכב, לנשיאת מטען של עד 75 ק״ג.
LP00008920מקורי

מקורי מקורי

מקורי

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.



מרימי שמשות קדמיים הרמת שמשות בלחיצת כפתור על שלט הרכב.
LP00000048

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.

זוג מסיטי רוח לנהיגה בנוחות מלאה עם חלונות פתוחים. 
LP00008501

סט מגיני בוץ מגן על הרכב מפני נזקי בוץ וחצץ. 
LP00008503 אחורי ,LP00008502 קדמי

קירורית ניידת 20 ליטר, חיבור למצת הרכב, 12 וולט. 
LP00011541

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך 

ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון 
אביזרים לבחירה:

מקורי

מקורי מקורי

מקורי
מערכת התראה - חיישן רוורס 4 חיישנים צג רגיל

התראה ויזואלית באמצעות צג LCD המורכב מ-3 צבעים 
ובמרכזו צג דיגיטלי המציג את מרחק/טווח הנסיעה לאחור.

LP00000021
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

מדד זיהום אוויר*
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

104AUTHENTIC 1קנגו 1.5 ל׳ דיזל 95 כ״ס ידני

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

AUTHENTIC דרגה 4.513בינעירוני5.2עירוניקנגו 1.5 ל׳ דיזל ידני

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
0גבוהה 1 2 3 4 5 6 7 8
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מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי רכב דו-גלגלי

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 6

מידות
מידה )מ”מ(תיאור בשרטוט

A2,697מרחק סרנים
B4,282אורך כללי
C875שלוחה קדמית
D710שלוחה אחורית
E1,521מפתח גלגלים קדמי
F1,533מפתח גלגלים אחורי
G1,829/2,138רוחב כללי/ללא מראות חיצוניות
H1,801גובה כללי

H1(1,872/1,934גובה כללי )עם דלתות אחוריות פתוחות ובהתאם לאבזור
J(554/615גובה סף תא מטען )מינ'/מקס' בהתאם לאבזור
K(158-211/141-178מרווח גחון )עמוס/לא עמוס
M1,510 מרווח מרפקים - מושבים קדמיים 

M11,539 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים 
N1,464מרווח כתפיים - מושבים קדמיים 

N11,511מרווח כתפיים - מושבים אחוריים 
Q11,155גובה פנימי מאחור 
Y1,105רוחב אחורי 1 מטר מסף הטענה 

Y11,125רוחב אחורי 10 ס"מ מסף הטענה 
Y21,121רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים 
Z1,115גובה להעמסה 

Z1611אורך מינימלי להעמסה
Z2(1,803 / 937 אורך מקסימלי להעמסה )מושבים אחוריים מקופלים 
Z3(1,716אורך תא נוסעים )דוושות - אחור 

660/2,600 ליטרנפח מטען מינימלי/מקסימלי להעמסה 


