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4989*
לתיאום נסיעת מבחן

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטרים ל-100 ק“מ*(

דרגת
זיהום

1.6L אוט׳ ACTIVE 3015.314בין עירוני9.2עירוני
1.6L ידני ACTIVE BLUE HDI 301הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 3.44.2009בין עירוני4.6עירוני**

CE/2007/715 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

דגםקוד דגם

251.6L אוט׳ ACTIVE 301

261.6L ידני ACTIVE BLUE HDI 301

רמת 
בטיחות 

876543210גבוהה
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

12
/1

6

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. ט.ל.ח.

PEUGEOT 301 



אוטו׳ 115
1.6L VTI

ידני 100
1.6L BLUE HDI

מנוע
15871560נפח מנוע

44מספר בוכנות
168מספר שסתומים

115/6050100/3750הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(
15.3/400025.9/1750מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

)COMMON RAIL( הזרקת מסילה משותפת∞

תיבת הילוכים
∞ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים∞

היגוי
∞∞הגה כוח משתנה חשמלי

10.710.7קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳( 
∞∞ESP — מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

מתלים
∞∞לפנים� גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים

∞∞מאחור� זרועות עוקבות מקושרות בקורה מתפתלת, בולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים
∞∞דיסקים בבלמים קידמיים

∞∞תופים בבלמים אחוריים

∞∞ABS — מערכת למניעת נעילת הגלגלים

∞∞EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

∞∞EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מידות
4.4424.442אורך כללי
1.7481.748רוחב כללי
1.4771.477גובה כללי

2.6522.652מרחק בין סרנים

אוטו׳ 115מפרט טכני
1.6L VTI

ידני 100
1.6L BLUE HDI

משקל )ק״ג(
1,1151,090משקל עצמי מינימום

1,5851,585משקל כללי מורשה

נפח )ל׳(
5048מיכל דלק

507507תא מטען

ביצועים )לפי נתוני היצרן(
193180מהירות מירבית בקמ״ש

11.110.8תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות( 

32.332.6תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

4 צמיגים רדיאלים
ACTIVE185/65 R15185/65 R15

תצרוכת דלק )ק״מ לליטר(
10.921.7במסלול נסיעה עירוני

18.929.4במסלול נסיעה בינעירוני

14.725.6במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן האירופי.
CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה



ACTIVE

גימור חיצוני

∞מראות וידיות בצבע הרכב

∞פגושים בצבע הרכב

גימור פנימי
∞תא כפפות גדול ונסגר

∞תאורת תקרה קידמית

∞תאורת קריאת מסמכים

∞תאורה בתא מטען

מושבים קדמיים�

∞מושב הנהג מתכוונן לגובה

∞משענות ראש מתכווננות לגובה

∞משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות

∞קונסולה מרכזית מוארכת עם תא אחסון בין המושבים

 משענת יד אמצעית מוארכת 
עם תא אחסון בין המושבים

בנזין 
אוט׳ 
בלבד

∞סוכך שמש עם מראת איפור לנוסע

∞כיסי איחסון בגב המושבים הקידמיים

שורה שניה�

∞גב המושב האחורי מתקפל �, �

∞2 משענות ראש מאחור

ACTIVE

לוח מכוונים
∞מד מהירות

∞מד סיבובי מנוע

∞מד-מרחקים יומי עם מונה מתאפס

∞מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך

∞התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

צג דיגיטלי מרכזי� התראות, מחשב דרך, חיווי למצב תיבת
∞הילוכים, שעון, טמפרטורה חיצונית )מוצג ברדיו(

∞זמזם התראה כנגד השארת אורות דלוקים ומפתח במתנע

בטיחות אקטיבית
∞ESP — מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

∞ABS — מערכת למניעת נעילת הגלגלים

∞EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

∞EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

∞TPMS — מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

∞מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה
∞מעל 10 קמ״ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה

∞הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

בטיחות פסיבית
∞זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים

∞זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים

∞ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית התראה וזמזם על אי-סגירת חגורת הבטיחות
∞של הנהג

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות(
∞עם קדם מותחן

∞מאחור: חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון

∞עגינות ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק

ACTIVEאבזור

נהיגה

∞בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

∞מחשב דרך

∞פנסי הלוגן ראשיים

∞פנסי ערפל קדמיים

∞ FOLLOW ME HOME — מערכת להשהיית אורות בעת יציאה מהרכב

∞מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית כוללות הפשרת אדים

נוחות
∞מזגן אוויר מקורי

AUX+USB מערכת מולטימדיה ״7 עם שקע 
לחיבור אביזרי שמע למערכת המקורית

בנזין 
אוט׳ 
בלבד

מערכת שמע CD MP3, עם שקע AUX לחיבור אביזרי 
שמע למערכת המקורית

∞

∞שקע 12V להפעלת אביזרים ומצת

BLUETOOTH דיבורית
בנזין 
אוט׳ 
בלבד

∞פתיחת תא מטען ע״י לחצן בשלט הרחוק

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען
עם שלט רחוק

∞

∞הפעלה חשמלית ל-4 חלונות

∞גלגל הגה מתכוונן לגובה



בחר את הצבע שלך

  WPP0 | Blanc Banquise | לבן    XYP0 | Noir Onyx | שחור

    9PM0 | Gris Shark | אפור שרק    T6M0 | Blue Kyanos | כחול מטאלי

 ZRM0 | Gris Aluminium | כסף מטאלי


