


ואן 5 דלתותסוג מרכב
2*מקומות ישיבה

מנוע
K9Kדגם מנוע

4 צילינדרים בשורהתצורה, מספר בוכנות

1,461נפח )סמ"ק(

x 80.5 76.0קדח X מהלך )מ"מ(
15.5יחס דחיסה

90/4,000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

20.4/2,000מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

סולרסוג דלק

תיבת הילוכים
ידנית, 5 הילוכיםסוג התיבה

3.727ראשוןיחסי העברה

2.048שני

1.321שלישי

0.971רביעי

0.738חמישי

3.545אחורי

3.733יחס העברה סופי

קדמיתהנעה

שלדה
מקפרסון מדומה עם מוט מייצבמתלים קדמיים

סרן קשיח קפיצי עלהמתלים אחוריים

דיסקבלמים קדמיים

תוףבלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי

ABS,EBD,BAS,ESPמערכות סיוע לבלימה

175/70R14מידת צמיגים

מידות ומשקלים
4,400אורך כללי )מ"מ(

1,695רוחב כללי )מ"מ(

1,860גובה כללי )מ"מ(

2,725מרווח סרנים )מ"מ(

835שלוחה קדמית )מ"מ(

840שלוחה אחורית )מ"מ(

1,490מפסק גלגלים קדמי )מ"מ(

1,510מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

1,347משקל עצמי )ק"ג(

2,000משקל כללי )ק"ג(

653משקל העמסה מירבי )ק"ג(

1,010עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(

1,100עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

640משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(

1,100משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

55נפח מיכל דלק )ליטר(

4,200נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

ביצועים
5.7)ליטר ל-100 ק"מ(עירוניתצריכת דלק

4.6)ליטר ל-100 ק"מ(בינעירונית

5.0)ליטר ל-100 ק"מ(משולבת

158מהירות מירבית )קמ"ש(

16.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

10.6רדיוס סיבוב )מ'(

131פליטת C02 )גר'/ק"מ(

30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהםמרווח טיפולים

* ניתן להתקין 5/7 מקומות ישיבה

מפרט טכני
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אבזור פנימי
מערכת שמע רדיו-דיסק נשלטת מגלגל ההגה

דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*

ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני

מחשב דרך 

חלונות חשמל קדמיים

גלגל הגה מתכוון לגובה

מזגן מכני

ריפודי בד

אמובילייזר מקורי

12V שקע

תא אחסון מסמכים במרכז הדשבורד

תא כפפות

מגרה לאחסון מתחת למושב נהג

תאי אחסון מסמכים בקונסולה מרכזית

תאי אחסון בדלתות

מחזיקי כוסות קדמיים

נקודות עגינה ברצפת תא מטען

אבזור חיצוני
2 דלתות הזזה צידיות

דלת מטען מחולקת )1/3,2/3( עם פתיחה לצדדים

מראות צד עם כיוונון חשמלי

מגב לשמשה אחורית + מתז

בטיחות
2 כריות אוויר לנהג ולנוסע

SRS - קדם מותחן לחגורות בטיחות קדמיות 
ESP - מערכת בקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים  
EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה  

BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום  
נעילה מרכזית

 *לתשומת לבך, יתכן והתקן ה- Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך

מפרט אבזור








