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6 כריות אוויר
  בקרת סטייה מנתיב
  ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב	שטח מת	  
 בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
  זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור EDITION (בהתקנת מובילאיי):

.EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009.

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

מקרא:   מערכת מותקנת בדגם הרכב
   מערכת אופציונאלית להתקנה

   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
רמת

בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*
דרגת זיהום אווירמשולבבינעירוניעירונידגם

COSMO 9.65.57.014אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו
EDITION 9.65.57.014אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו

 COSMO 10.96.27.915אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס
 EDITION 10.96.27.915אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס
OPC Line 4X4 11.76.38.315אינסיגניה 2.0 טורבו 250 כ״ס
OPC Line 10.96.27.915אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

6 כריות אוויר
  בקרת סטייה מנתיב
  ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב	שטח מת	  
 בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור COSMO (בהתקנת מובילאיי):

7 כריות אוויר
  בקרת סטייה מנתיב
  ניטור מרחק מלפנים

  זיהוי כלי רכב ב	שטח מת	
 בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
  זיהוי אופניים/אופנועים

  מצלמות רוורס
  חיישני לחץ אוויר

  חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

  זיהוי תמרורי תנועה

 OPC פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

רמת אבזור בטיחותיתיאור דגםקוד דגם

IN516ACOA.בהתקנה מקומית של מובילאיי ,COSMO 6אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו

IN516AEDA.בהתקנה מקומית של מובילאיי ,EDITION 6אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו

IN52TACOA.בהתקנה מקומית של מובילאיי ,COSMO 6אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

IN52TAEDA.בהתקנה מקומית של מובילאיי ,EDITION 6     אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

IN52TASO4OPC Line 4X4 7אינסיגניה 2.0 טורבו 250 כ״ס

IN52TASOAOPC Line 7אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

IN516ACOACOSMO 1אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו

IN516AEDAEDITION 1אינסיגניה 5 ד׳ 1.6 טורבו

IN52TACOA COSMO 1אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

IN52TAEDA EDITION 1אינסיגניה 5 ד׳ 2.0 טורבו 250 כ״ס

OPEL INSIGNIAאופל אינסיגניה - מפרט טכני

Sports Tourer סטיישן5D Nochback תצורה/מרכב

Liter Turbo Diesel 2.0מנוע
(CDTI - ECOTECH)

1.6 Liter Turbo
(Spark Ingnition Direct Injection)

2.0 Liter Turbo
(Spark Ingnition Direct Injection)

2.0 Liter SIDI Turbo
(Spark Ingnition Direct Injection)

1.6 Liter SIDI Turbo
(Spark Ingnition Direct Injection)

2.0 Liter Turbo Diesel
(CDTI - ECOTECH)

1,9561,5981,9981,9981,5981,956נפח מנוע (סמ״ק)

163/4,000170/4,250-6,000250/5,300250/4,500170/4,250-6,000163/4,000הספק מירבי (סל”ד/כ”ס)

/(OverBoost 28.6) 35.7/1,750-2,50026.5מומנט מירבי (סל”ד/קג”מ)
1,650-3,200

40.8/2,500-4,50040.8/2,500-4,50026.5 (28.6 OverBoost)/
1,650-3,200

35.7/1,750-2,500

215210245245210202מהירות מירבית (קמ”ש)

9.69.99.28.69.910.1תאוצה מ-100-0 קמ”ש (שניות)

הנעה

דיפרנציאל אחורי מוגבל החלקה Real קדמיתקדמיתקדמיתסוג
Time Damping Controlled Suspen-

sion System

קדמיתקדמית

אוטומטית - 6 הילוכיםתיבת הילוכים
Active select עם

אוטומטית - 6 הילוכים
Active select עם

אוטומטית - 6 הילוכים
Active select עם

אוטומטית - 6 הילוכים
Active select עם

אוטומטית - 6 הילוכים
Active select עם

אוטומטית - 6 הילוכים
Active select עם

מידות ומשקלים

4,8424,8424,8424,8424,9134,913אורך (מ”מ)

2,084/1,8562,084/1,8562,084/1,8562,084/1,8562,084/1,8562,084/1,856רוחב ללא מראות/עם מראות (מ״מ)

1,4981,4981,4981,4981,5131,513גובה (מ״מ) כולל אנטנה

2,7372,7372,7372,7372,7372,737מרחק סרנים (מ״מ)

1,6231,6641,7881,7881,6641,743משקל עצמי משוער כולל נהג (ק״ג)

2,1702,1402,3102,3102,1502,315משקל כולל (ק״ג)

530530530530540-1,530540-1,530נפח תא מטען

10.910.910.910.910.910.9קוטר סיבוב בין קירות (מטרים)

707070707070נפח מכל דלק (ליטרים)

צריכת דלק

4.25.56.26.35.54.6תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה בינעירונית

7.89.610.911.79.68.1תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה עירונית

5.67.07.98.37.05.9תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה משולבת

רמת האבזור הבטיחותי:
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מושבים, ריפודים ודיפון

Quantum ריפוד בד איכותי שחור מושלב דמוי עור

מושב נהג - 4 כיוונים ידניים + 2 כיוונים חשמליים

מושב נוסע - 6 כיוונים ידניים 

תמיכת מותניים וגב תחתון (4 כיוונים) חשמלית לנוסע ולנהג

זכרונות מצבי ישיבה ומראות צד כפולים מסונכרני מפתח נהג

מערכת Easy Exit במושב הנהג  

פסי קישוט Décore בצבע כסוף מעונן Trigo Cool לרוחב הקונסולה המרכזית (כאשר הריפוד שחור)

פסי קישוט Décore שחור Ech-ELON לרוחב הקונסולה המרכזית (כאשר הריפוד בז׳)

 ריפודי עור שחור/בז׳ - Leather SIENA (*אופציה בתוספת תשלום)

גג שמש (*אופציה בתוספת תשלום)

בגרסה עם ריפודי עור בלבד (*אופציה בתוספת תשלום)

פתח לתא המטען במושב האחורי (מגלשי סקי) הכולל משענת יד ומתקן לכוסות

משענת ראש מרכזית אחורית

חימום מושבים קדמיים

(COSMO בנוסף על הקיים ברמת גימור) SPORT-OPC LINE חבילת

אביזרי תפעול

מנופי העברת הילוכים מאחורי גלגל ההגה

בטיחות

מערכת בקרת יציבות מסתגלת ®FlexRide (בחירה בין 3 מצבי נהיגה משתנים: רגיל, Tour וספורט)

מושבים, ריפודים ודיפון

הגה ספורטיבי מצופה עור מחורר

מושבי ספורט

Ribbon ריפוד בד איכותי שחור/אפור

מושב נהג - כוונון חשמלי (8 כיוונים)

מושב נוסע כוונון ידני (6 כיוונים) וכוונון חשמלי אנכי

מערכת מולטימדיה, מידע ובידור

 IntelliLink TouchRF-700 מערכת שמע

מסך מגע מקורי ״8 

USB חיבור אודיו

Bluetooth (בהתקנת מולטימדיה) + Stream (להשמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד) 

אפשרות הקראת הודעות SMS שהתקבלו (אנגלית בלבד)

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

Mute - מערכת השתקת צלילי אודיו בעת קבלת שיחה

אפשרות לצפייה בוידאו (בעצירה מוחלטת בלבד)

אנטנת רדיו (כריש)

רמקולים: 2 קדמיים + סנטר + 2 טוויטרים + 2 אחוריים

מערכת מידע לנהג

צג צבעוני בגודל ״4.2 בלוח שעונים

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

מחשב דרך מורחב כולל מסכי מולטימדיה משתנה

מושבים, ריפודים ודיפון

COMFORT מושבי

ידית הילוכים מצופה עור

LYRA ריפוד בד איכותי שחור/בז׳

מושב נהג - כוונון ידני (4 כיוונים) וכוונון חשמלי (אנכי)

מושב נהג - תמיכת מותניים (4 כיוונים) חשמלי

מושב נוסע כוונון ידני (2 כיוונים)

פסי קישוט Décore בצבע כסוף מעונן Trigo Cool לרוחב הקונסולה המרכזית (כאשר הריפוד שחור)

פסי קישוט Décore בצבע כסוף מעונן Ech-elon לרוחב הקונסולה המרכזית (כאשר הריפוד בז׳)

ריפוד עור שחור/בז׳ - Leather SIENA (אופציונלי)

חישוקים וצמיגים

חישוקי סגסוגת ״17

225/55 R17 צמיג במידה

צמיג חלופי מוקטן

תאורה וראות

 פנסי הלוגן קדמיים

 פנסי ערפל קדמיים

 פנס ערפל אחוריים

כוונון גובה פנסי חזית

DRL תאורת יום חיצונית קבועה

פנסי חירום קבועים בתא המטען (Sports Tourer בלבד)

גג שמש (*אופציה בתוספת תשלום)

(EDITION בנוסף על הקיים ברמת גימור) COSMO רמת גימור

אביזרי תפעול

חיישני גשם

מראה פנימית עם חיישן למניעת סנוור

מראות מתקפלות חשמליות

מפשיר אדים למראות צד

מראת צד ימין מתכווננת למטה אוטומטית בנסיעה לאחור

בקרת אקלים

בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת שני אזורים

פתחי מיזוג נוספים לנוסעים מאחור

חישוקים וצמיגים

חישוקי סגסוגת ״18

245/45 R18 צמיג במידה

צמיג חלופי מוקטן

בקרת אקלים

בקרת אקלים אלקטרונית

בטיחות

חמש חגורות בטיחות מוצלבות

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים

Euro NCAP ציון של 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

ABS+EBD+BAS+TCS הכוללת ESC-Electronic Stability Control מערכת בקרת יציבות

Anti-lock Braking Systems - למניעת נעילת גלגלים ABS מערכת

Electronic Brackeforce Distribution - לחלוקת עומס בלימה EBD מערכת

Brake Assist System - מערכת סייען בלימה

Traction Control Sysytem - לבקרת אחיזה TCS מערכת

Adaptive Brake Light - מערכת תאורת בלימה משתנה

Corenering Brake Control - לחלוקת לחץ בלימה בפניות CBC מערכת

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

 מערכת מידע לנהג

 צג צבעוני דיגיטלי ״8 בלוח השעונים

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

תצוגת קבצי אודיו ושמע

מושבים, ריפוד ודיפון

Premuim Nappa Leather Brandy ריפוד עור נאפה חום מחורר

חימום מושבים קדמיים

גג שמש (*אופציה בתוספת תשלום)

תמיכת מותניים וגב תחתון (4 כיוונים) חשמלית לנוסע ולנהג

מושבים בעלי אפשרות הארכת מסעד

מערכת Easy Exit במושב הנהג  

פסי קישוט Décore פחם Anthrazite לרוחב הקונסולה המרכזית

 חישוקים וצמיגים

 חישוקי סגסוגת ״19

245/40 R19 צמיג במידה

ערכת תיקון תקרים (במקום צמיג חלופי)

חבילת ספורט

שלדה ספורטיבית מונמכת

פגושים מונמכים

כנף אחורית (ספוילר)

OPC LINE תגי

דוושות אלומיניות מחוררות

גג שמש (*אופציה בתוספת תשלום)

4x4 עם מנוע 2.0 ל׳ טורבו 250 כ״ס (OPC LINE בנוסף על הקיים ברמת הגימור) OPC LINE תוספת לחבילת

תאורה וראות

התראה קולית על אורות דולקים

מראה פנימית מונעת ס0נוור (מתעמעמת) חשמלית

Adaptive security lighting system - AFL מערכת שליטה חכמה באורות דרך גבוהים

מערכת תאורה קדמית אדפטיבית (משתנה בהתאם לנסיעה)

BI-XENON פנסים קדמיים מסוג

מתזים לפנסים הקדמיים

מערכת כוונון עוצמת תאורה אוטומטית

LED מסוג DRL תאורת יום חיצונית קבועה

כוונון גובה פנסי חזית אוטומטי

תאורת חוץ ״ליווי עד הבית״

 EDITION רמת גימור

אביזרי תפעול

נעילה מרכזית

שני שלטי להב נשלף כולל מרימי שמשות

Anti Trap ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת כולל מנגנון בטיחות

הגה כוח חשמלי, רגיש למהירות, מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור, טלסקופי קורס.

שליטה על מערכת השמע ובקרת שיוט מגלגל ההגה

מערכת חיישני תאורה חיצונית מופעלת אוטומטית

בלם יד חשמלי

בקרת שיוט עם מגביל מהירות

עמעום לוח השעונים ומערכת המולטימדיה

ידיות אחיזה בעלות מנגנון ריסון

תאורת כניסה בדלתות הקדמיות

תאורת פנים בידיות הדלתות

תאורת קריאה אחורית מפוצלת

12V שלושה שקעי כח

משענת יד קדמית הכוללת תא אחסון

מתקן כוסות בין המושבים הקדמיים

תאורת תא מטען

ווי תלייה בידיות אחיזה אחוריות

מנגנון נעילה חשמלית לתא המטען (Sports Tourer בלבד)
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