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המפרט הטכני אינו סופי וייתכנו בו שינויים בהתאם להוראות היצרן ו/או החלטות החברה. המפרט נועד להמחשה בלבד ואינו מחייב את החברה 
ו/או את היצרן. המפרט הטכני הסופי יינתן ללקוח בהתאם לבקשתו לפני קבלת הרכב .

607 אפור גרפיטי

268 לבן אלפא 289 אדום קופידון601 שחור אלגנטי

468 כחול טורנדו

529 אפור מגנזיום מט

612 כסוף מטאלי 805 שחור אטנה

צבעי מרכב - חישוקים

431 חישוקי 17" 73Z חישוקי 18"
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מערכות בטיחות

777כריות אוויר

אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע 
•••קדמי

 ABS + EBD + : מערכת בלימה
MSR + HBA

•••

•••VDC - מערכת בקרת יציבות

•••ASR - מערכת בקרת משיכה

DST - מערכת הפעלת כוח היגוי 

•••במצבים קיצוניים

Hill Holder - מערכת סיוע בזינוק 

•••בעליה

מערכת התראה לאי חגירת חגורות 
•••מושבים מאחור

ISO FIX - התקנים למושבי ילדים 

•••מאחור

•••ESS-מערכת איתות בבלימת חרום

•••TPMS-חיישני לחץ אוויר בגלגלים

•חיישני גשם ותאורה

EURONCAP 555כוכבי בטיחות

טכנולוגיה

Stop&Start מערכת•••

••פיקוד הילוכים מגלגל ההגה

DNA - מערכת ניהול מתקדמת 

•••למאפייני הנהיגה

מערכת איתות מהיר, לעקיפות 
•••מהירות

•••צג גדישת טורבו

מערכת התראת מהירות – ניתנת 
•••לתכנות

•••Follow Me - מערכת תאורת ליווי

חיצוני

•••חישוקי סגסוגת קלה

R17215 / 40 R18215 / 40 R18 45 / 215מידות צמיגים

••פנסי ערפל קדמיים

••ספוילר גג אחורי

•גג נפתח חשמלי

•••אגזוז אחורי מפוצל מצופה נייקל

••פגוש אחורי ספורטיבי

•••צמד שלטי מפתח קפיצי

BREMBO קאליפר אדום••

•••מראות צד בכוונון חשמלי

COMPETIZIONEVELOCE
 VELOCE QV

PACK

••קיפול חשמלי למראות הצד

אפור כההאפור כההאפור טיטניוםגוון צבע מראות צד

אפור כההאפור כההכרום סאטןגוון ידיות פתיחת דלתות

••יחידות תאורה באפקט קארבון

Privacy glass חלונות אחוריים 

••כהים

עיצוב פנימי ונוחות

מסך מגע צבעוני 5" + מערכת שמע 
מתקדמת + מחשב מידע עשיר

•••

BT דיבורית•••

AUX / USB / BT AUDIO•••

שליטה מגלגל ההגה על מערכת 
BT השמע + דיבורית

•••

666רמקולים

אופציהאופציהאופציהמצלמת נסיעה לאחור

•מערכת מיזוג מכאנית

••בקרת אקלים דיגיטאלית מפוצלת 

•גלגל הגה מצופה עור

••גלגל הגה קטום מצופה עור

••תפירה אדומה לגלגל ההגה

קונסולה מרכזית מושחרת באפקט 
קארבון

••

•••כוונון גבוה ומרחק לגלגל הגה

•••משענת יד קדמית עם תא אחסון

נהג / נוסענהג נהגכוונון גובה למושב קדמי

כוונון תמיכת קשיחות גב תחתון, 
•מושבים קדמיים

•••קיפול מפוצל למושב אחורי

••פנל סף מאלומיניום

••דוושות מאלומיניום

•••בקרת שיוט

•••תאורת מפות קדמית דו אזורית

סוככי שמש עם מראת איפור 
מוארת

•••

•מראה מרכזית מתכהה אוטומטית

מושבי ספורט שחורים, בד משולב 
•אלקנטרה עם תפירה אדומה

•מושבי עור יוקרתיים



מידות

4,0634,063אורך )מ"מ(

1,7201,720רוחב )מ"מ(

1,4461,446גובה )מ"מ(

2,5112,511בסיס גלגלים )מ"מ(

 270  270 נפח תא מטען )ליטר(

 45  45 נפח מיכל דלק )ליטר(

1,2451,245משקל עצמי )ק"ג(

1.4 ל' 170 כ"ס1.4 ל' 140 כ"סנתונים טכניים

טכנולוגיית המנוע

טורבו בנזין 16V, MultiAirטורבו בנזין 16V, MultiAirטכנולוגיה

13681368נפח מנוע )סמ"ק(

5,000/1405,500/170הספק מירבי )כ"ס / סל"ד(

2,500/25.52,500/25.5מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד( 

ביצועים

209219מהירות מרבית )קמ"ש(

8.17.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

מערכת הנעה 

קדמיתקדמיתהנעה

TCT אוטומטי כפול מצמדTCT אוטומטי כפול מצמדתיבת הילוכים

R6+R+6מספר יחסי העברה

מערכת הנעה 

18.518.5תצרוכת דלק ממוצעת )ק"מ/ליטר(

124124פליטת CO2 )גרם לק"מ(

אבזור ומפרט טכני

2511

4063

904 648 1483

1720

1
4
4
6



l www.alfaromeo.co.il

*3593

תצרוכת דלק עירונית דגם
**)L/100KM(

תצרוכת דלק בינעירונית 
**)L/100KM(

דרגת זיהום 
אויר*

MITO 140HP TCT74.49

MITO 170HP TCT74.49

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
153MITO COMPETIZIONE 140HP1
149MITO VELOCE 170HP1
152MITO VELOCE QV PACK 170HP1

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב "בשטח מת"  X

בקרת שיוט אדפטיבית  X

  זיהוי הולכי רגל

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X

מצלמות רוורס  X

חיישני לחץ אוויר   
X חיישני חגורת בטיחות

שליטה באורות גבוהים  X

בלימה אוטומטית בעת חירום  X

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

MCA | סמלת
מסוים. לדגם  שייכים  ואינם  בלבד  כללי  מידע  של  אופי  בעלי  הינם  הנ”ל  והנתונים  המפרטים  התמונות, 
בתשלום.  אופציונליים  פרטים/תוספות  לכלול  עשוי  המפרט  הסטנדרטי.  המפרט  בהכרח  אינו  המופיע  המפרט 
וללא עת  בכל  השונים  והמפרטים  הנתונים  את  לשנות  או  לתקן  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והחברה  היצרן 
ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח. הודעה מוקדמת. ניתן לקבל 

יגאל אלון 92, תל-אביב  |  ההסתדרות 104, חיפה | התעשיה 19, רעננה | א.ת מחצבות, נצרת  |  דרך בית לחם 142, ירושלים

זיהום מזעריזיהום מירבי

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה


