
CITROËN C1



1.0L ידני1.0L אלק' מפרט טכני

מנוע
998נפח מנוע

3מספר בוכנות
12מספר שסתומים

6,000/72הספק מירבי כ"ס/סל"ד
4,400/9.5מומנט מירבי קג"מ/סל"ד

תיבת הילוכים
 ●אלקטרונית עם 5 הילוכים קדמיים

● ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

היגוי
●הגה כוח חשמלי בהתאם למהירות

9.6קוטר סיבוב )מ'(
מתלים

מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק-פרסון( קפיצים לוליניים, בולמי זעזועים הידראוליים
מאחור: קורה מתפתלת, קפיצים לוליניים, בולמי זעזועים טלסקופיים

בלמים
●בלמים קדמיים - דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים - תופים
●ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

●EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מידות
3.465אורך כללי
1.615רוחב כללי
1.460גובה כללי

2.340מרחק בין סרנים

משקל )ק"ג(
CEE 860840משקל עצמי מינימום

1,2401,240משקל כללי מורשה
נפח )ל׳(
35מיכל דלק

196תא מטען )מושבים אחרויים במצב רגיל(
780תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל( 

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג בלבד(
160מהירות מירבית בקמ״ש

15.712.6תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות(
4 צמיגים רדיאליים

FEEL 165/65 R14
AIRSCAPE 165/60 R15

תצרוכת דלק )ק״מ לליטר(
20.420.4במסלול נסיעה רגיל

26.327.7במסלול נסיעה בינעירוני
23.824.3במסלול נסיעה משולב עירוני - בינעירוני
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בטיחות
ESP - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

ASR - מערכת לבקרת משיכה
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים 

6 כריות אוויר: קדמיות לנהג ולנוסע, צידיות לנהג ולנוסע,
כריות וילון לשני הצדדים לאורך התיקרה 

ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית התרעה וזמזם על אי-חגירת חגורות בטיחות קידמיות

נורית התרעה על פתיחת חגורות בטיחות למקומות ישיבה מאחור

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות עם קדם מותחן + כיוונון גובה

מאחור: 2 חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון 

עיגוני ISOFIX לעגינה בטיחותית של כיסא התינוק 

Lane Departure Warning - מערכת התרעה לסטייה מנתיב
Front Collision Warning - מערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים

Active City Brake - מערכת בלימת חירום אקטיבית:
- התרעה מפני התנגשות רכב בתנועה 140-15 קמ“ש 

- הפעלת בלימה אוטומטית 80-10 קמ“ש

מצלמת רוורס

נהיגה
מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה

חיווי להחלפת הילוכים )תיבת הילוכים ידנית בלבד(

פנסי הלוגן ראשיים עם תאורת LED ליום

נוחות ושימושיות
מזגן אוויר מקורי 

שקע USB + AUX להפעלת אביזרים 

שקע 12V להפעלת אביזרים
נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען עם שלט רחוק 

חלונות קדמיים חשמליים

גלגל הגה מתכוונן לגובה

צג מגע מרכזי )“7( עם שליטה מההגה

*BLUETOOTH דיבורית
מצלמת חנייה אחורית מקורית

ממשק Apple CarPlay - בעל קישור למערכת המולטימדיה*

גימור פנימי וחיצוני
גב מושב אחורי מתקפל

2 משענות ראש מאחור עם כוונון גובה 

משענות יד ותאי איחסון בדלתות הקידמיות 

קונסולה מרכזית מאורכת עם תושבות לכוסות  

סוככי שמש עם מראת איפור

צבע מטאלי )אופציה(

פגושים בצבע הרכב

דלת תא המטען מזכוכית

מושבים קדמיים עם משענות ראש מובנות

מראות וידיות בצבע הרכב
חלונות אחוריים כהים

פסי כרום בתחתית החלונות

גלגל הגה בריפוד עור )בגרסה האלקטרונית בלבד(

מושב הנהג מתכוונן לגובה

גב מושב אחורי מתקפל 1/2, 1/2

)Airscape גג נפתח חשמלי )בדגם

FEEL רמת גימור
אבזור

* למכשירים תומכים בלבד





  Y2P0 | Rouge Scarlet | אדום



 9AM0 | Gris Carlanite | אפור כהה מטאלי XZM0 | Noir Caldera | שחור מטאלי

     P8P0 | Blanc Lipizan | לבן    9BM0 | Gris Gallium | כסף מטאלי

  M2P0 | Pacific Green | ירוק

  LBM0 | Blue Smalt | כחול כהה מטאלי

בחר את הצבע שלך
* צבע מטאלי בתוספת תשלום
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שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 3, 03-6710472 | תל אביב — תובל 5, 03-6710333 | ירושלים — יד חרוצים 9 א.ת תלפיות י-ם, 02-6756555
08-6686000 אזה“ת,  חורין  מרכז   17 היהלומים   — אשדוד   |  073-3216190 יהודית,  קרית  אזה“ת   ,1 הארץ  תוצרת   — שבע  באר 
08-6759995 צפוני,  אזה“ת   ,15 המרכבה  רמ“ר,   — אשקלון   |  04-8810410  ,18 מלאכה  בעלי  הצפון,  רכב   — חיפה 
04-6572222  ,2003 כביש   , ציפורי  — נצרת   |  073-2636321 אזה“ת,   9 המוביל  פוספלד,  המוביל   — סבא  כפר 
09-8873225  , ני צפו אזה“ת   9 פנקס  אמפאר,   — נתניה   |  04-9982287  ,22 היוצרים   ,2000 ורו  י  — כרמיאל 
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19

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.

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

1.0L אלק' 72 כ"ס C1 Feel 3.8בין עירוני4.9עירוני
 1.0L אלק' 72 כ"ס C1 Airscape 3.8בין עירוני4.9עירוני

1.0L ידני 72 כ"ס C1 Feel3.6בין עירוני4.9עירוני

דגםקוד דגם
271.0L אלק' 72 כ"ס C1 Feel 
26 1.0L אלק' 72 כ"ס C1 Airscape 
281.0L ידני 72 כ"ס C1 Feel

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

0גבוהה 2 3 4 5 7 81 60 2 3 4 7 8
רמת 

בטיחות 
נמוכה

*4989
להזמנת נסיעת מבחן

4

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

1

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

2 4 5 6 8 9 10 11 12 14 זיהום מזערי15 1זיהום מרבי 2 43 5 6 8 9 10 11 12 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.
CE/2017/1347-715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

131372


