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מנוע
156019971997199719971997נפח מנוע
81616161616שסתומים

444444מספר בוכנות
115/3500177/3750150/4000177/3750150/4000177/3750הספק מירבי בסל״ד/כ״ס דין

30.6/175040.8/200037.7/200040.8/200037.7/200040.8/2000מומנט מירבי בסל״ד/קג״מ דין
Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6Euro 6תקן יורו

22.422.422.422.422.422.4נפח )ל׳( מיכל אוריאה )מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל(

תיבת הילוכים
●●●אוטומטית עם 6 הילוכים קידמיים

●●●ידנית עם 6 הילוכים קידמיים על לוח מכשירים

היגוי
●●●●●●הגה כח

11.311.312.412.412.412.4קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(
ESP:Electronic Stability Program מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●●●●

מתלים 

 לפנים: מתלה נפרד לכל גלגל )דמויי מק-פרסון( עם זרועות משולשות, מוט מייצב, קפיצים לוליניים ובולמי זעזועים טלסקופים

 מאחור: קורה מתפתלת עם מוט רוחבי )PANHARD(, קפיצים לוליניים ובולמי זעזועים טלסקופים 

בלמים
●●●●●● דיסקים מאווררים בבלמים קידמים

●●●●●● דיסקים בלמים אחוריים

●●●●●● מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים

●●●●●● מערכת EBA  לתיגבור לבלימה בחרום

●●●●●● מערכת ASR למניעת החלקה

משקל )בק"ג(
1,5361,6461,6161,6571,6531,689 משקל עצמי מזערי CEE לא כולל הנהג

2,6353,0003,1003,0003,1003,000 משקל כללי מורשה

1,0241,3541,4841,3431,4471,311 כושר העמסה כולל הנהג
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מידות )במטרים(
4.6094.6094.9594.9595.3095.309 אורך כללי 
1.9201.9201.9201.9201.9201.920 רוחב כללי
1.9101.9501.9401.9401.9401.940 גובה כללי

2.9252.9253.2753.2753.2753.275 מרחק בין הסרנים 
2.1622.1622.5122.5122.8622.862 אורך ריצפה לטעינה

1.6281.6281.6281.6281.6281.628 רוחב פנימי בין הדפנות
1.221.221.221.221.221.22 גובה פתיחה אחוריית
1.2821.2821.2821.2821.2821.282 רוחב פתיחה אחוריית

0.745X1.2380.745X1.2380.935X1.2410.935X1.2410.935X1.2410.935X1.241 מידות דלת צד )גובה / רוחב(

נפחים )בליטרים(
696969696969 מיכל דלק 
460046005300530061006100 תא מטען 

ביצועים )נהג יחיד לפי נתוני היצרן(
160170170170170170 מהירות מירבית בקמ"ש

12.39.610.69.610.69.6 תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(
34.331.132.031.132.031.1 תאוצה מ-0 ל- 1000 מטר )בשניות(

כושר גרירה )ק"ג(
180022002500220025002200 עם בלמים

750750750750750750 ללא בלמים

 4 צמיגים רדיאלים
 195/65R15215/65R16215/65R16215/65R16215/65R16215/65R16

תצרוכת דלק )ק"מ לליטר, לפי נתוני יצרן( 
18.216.416.916.416.915.2 במסלול נסיעה עירוני

20.418.520.418.520.417.2 במסלול נסיעה עירוני

19.617.518.917.518.916.1 במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

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



מסחרי אבזור
סגור

לוח מחוונים
●מד סיבובי מנוע, חום מנוע, דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך

●מחשב דרך הכולל: נתוני דרך וצריכת דלק

●מד מרחקים דיגיטלי יומי עם מונה מתאפס

●התראה ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

●נורית התראה - בלמים, שמן, חום מנוע, טעינה

●נורית בקרה - אורות דרך, מעבר, פנס ערפל אחורי 

●שעון זמן 

●זמזם התראה לאורות דלוקים

נהיגה ובטיחות
●זוג כריות אוויר לנהג ולנוסעים מלפנים 

●ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

●מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

●ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

●ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

●EBA - מערכת לתיגבור בלימה בחירום

●ASR - מערכת למניעת החלקה

●בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

●חגורות בטיחות נגללות מלפנים + כיוונון גובה

●נורית התראה על אי-חגירת חגורות בטיחות

●מתז מים ומגב )2 מהירויות והשהייה( בשמשה הקדמית

●פנסי הלוגן ראשים

●כיוונון גובה אלומות אור בפנסים הראשיים מלוח המחוונים

●2 מראות חיצוניות מתכוונות חשמליות   

נוחות וגימור
●צבע מטאלי

●מזגן אויר מקורי

●נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מיטען באמצעות שלט רחוק

●הפעלה חשמלית ל-2 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות

●גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק

●תאורת תקרה קדמית המופעלת עם פתיחת הדלתות

●תאורה קדמית ואחורית בתא המטען

●הכנה להתקנת רדיו

●שקע 12V להפעלת אביזרים בקונסולה המרכזית

●משענות ראש מלפנים עם כוונון לגובה

●שורת מושבים קדמית: נהג + 2

●תא איחסון מעל השמשה הקידמית

●תושבות לכוסות

●קיר הפרדה בין תא הנהג לתא המטען

●מכסה מיכל דלק ננעל

●תא כפפות רחב

●תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקדמיות

●פסי הגנה צדיים





*4989
להזמנת נסיעת מבחן

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

Small N1 1.6L 4.910בין עירוני5.5עירוניידני 115 כ"ס דיזל

Small N1 2.0L 5.412בין עירוני6.1עירוניאוט' 177 כ"ס דיזל

Medium N1 2.0L 4.914בין עירוני5.9עירוניידני 150 כ"ס דיזל

Medium N1 2.0L 5.412בין עירוני6.1עירוניאוט' 177 כ"ס דיזל
Large N1 2.0L 4.914בין עירוני5.9עירוניידני 150 כ"ס דיזל

Large N1 2.0L 5.814בין עירוני6.6עירוניאוט' 177 כ"ס דיזל

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.

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

זיהום מזערי זיהום מרבי

דגםקוד דגם

ג'אמפי ידני / אוט' 53/54/55/56/57/58

רמת 
בטיחות 

876543210גבוהה
רמת 

בטיחות 
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי
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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  , י נ צפו אזה“ת   9 פנקס  אמפאר,   — נתניה   |  04-9982287  ,22 וצרים  הי  ,2000 רו  ו י  — ל  כרמיא


