citigo

citigo

רמת גימור

Ambition

פנסי חזית הכוללים

Led Daytime Running Lights

citigo

חבילת צבע (אופציה בתוספת תשלום)
מערכת שמע SWING

אביזרי תפעול
• נעילה מרכזית ושלט מפתח קפיץ
• הגה כוח  Servotronicאלקטרו מכני מתכוונן לגובה
• חלונות חשמליים קדמיים עם מנגנון מניעת נעילה על הידיים
• מושב אחורי מתקפל ()60:40
• מזגן מכני מקורי
• שקע  12Vבקונסולה המרכזית
• תאורת תא מטען
• סייע תאורה
• סייע גשם
• פנסי הלוגן קדמיים ( )H7הכוללים Led Daytime light

מערכת City Safe Drive

אביזרי בטיחות

עיצוב ודיפון

• מערכת  City Safe Driveלבלימה אוטומטית של הרכב למניעת התנגשות*
•  Mobileyeמערכת מתקדמת למניעת תאונות דרכים – בהתקנה מקומית
• מערכת בקרת יציבות ESC
• מערכת בלמי ABS-Anti locking braking system
• מערכת Electronic Braking effect distributer between the axels EBV
• מערכת  Anti-Skidding Regulation-ASRלמניעת החלקת גלגלים
בתחילת נסיעה
• מערכת  Hill Holdלמניעת הדרדרות
• מתג לניתוק כרית אוויר קדמית (נוסע)
•  4כריות אוויר לרבות כריות אוויר צידיות מסוג  Thoraxהמעניקות
הגנה צידית משופרת
• פנס ערפל אחורי
• חגורות בטיחות בעלות  3נקודות עיגון
• מתג נעילת דלתות לילדים
•  - TPMמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים
• מראות צד בכוונן חשמלי הכולל מפשיר אדים מובנה

•  5דלתות
•  4מושבים
• בתי מראות בצבע הרכב
• תא אחסון למשקפיים בתא הכפפות
• חלונות אחוריים כהים ""Sunset
• מעמד מקורי לנייד

* מערכת  City Safe Driveמסוגלת למנוע התנגשות על ידי בלימה אוטומטית
של הרכב במהירות של עד  30קמ”ש עד לטווח של  10מ’
** מותנה בהתאמה למכשיר הנייד.

פתרונות אחסון
• תאי אחסון בדלתות הקדמיות
• רשתות אחסון לפריטים קטנים בצידי המושבים הקדמיים
• מחזיק כוסות שתיה

מערכת שמע
• רדיו מקורי מדגם  Swingהכולל צג צבעוני ,כניסת  ,Auxכרטיס
 ,SDממשק לדיבורית  ,**Bluetoothכניסת USB
•  6רמקולים

אבזור נוסף
• צמיגים 175\65 R14
• חישוקי סגסוגת "14

COLORS

CANDY WHITE UNI B4

TUNGSTEN SILVER METALLIC K5

DEEP BLACK METALLIC 2T

SAPHIRE BLUE S8

KIWI GREEN UNI 0W

SUNFLOWER YELLOW UNI T1

TORNADO RED UNI G2

CRYSTAL BLUE METALLIC 3K

פתרונות

Simply Clever
כיסיי אחסון לנייד או חפצים קטנים

תא כפפות מחולק

מנשא לכוסות

איחסון לבקבוקים

תא למטרייה

אביזרי תפעול

GK

GD

ריפודים

עיצוב פנימי

חישוקי סגסוגת ״14

מפרט טכני

מנוע
מספר צילינדרים
נפח
הספק מירבי
מומנט מירבי
תקן פליטת מזהמים
דלק
ביצועים
מהירות מרבית
תאוצה  0-100קמ"ש
צריכת דלק על פי תקן *EU 99/100
 עירונית בינעירונית משולבתפליטת CO2
קוטר סיבוב

(סמ"ק)
(סל"ד/כ"ס)
(סל"ד/קג"מ)

(קמ"ש)

 1.0ל'  60 mpiכ"ס asg

 1.0ל'  60 mpiכ"ס ידני

בנזין

בנזין

3
999
60/5,000
9.7/3,000

3
999
60/5,000
9.7/3,000

EU6

EU6

נטול עופרת  95אוקטן

נטול עופרת  95אוקטן

162
16.7

162
14.4

(ליטר100/ק"מ) ק"מ)

(גר'/ק"מ)
(מטרים)

5.5
3.8
4.4
101
9.8

5.3
3.8
4.3
100
9.8

הנעה
קדמית
מצמד עם דיסק יבש יחיד עם הפעלה הידראולית
רובוטית  5 ,ASGהילוכים
ידנית 5 ,הילוכים

סוג
מצמד
תיבת הילוכים

משקל ומימדים
משקל עצמי  -כולל נהג
עומס מורשה  -כולל נהג
משקל כולל
אורך  /רוחב
גובה
בסיס גלגלים
נפח תא מטען
נפח מיכל הדלק

(ק"ג)
(ק"ג)
(ק"ג)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(ל')
(ליטרים)

929
436

932
433
1,290
1,645/3,597
1,478
2,420
( 251מושבים אחוריים מקופלים )959
35

שלדה
סרן קדמי
סרן אחורי
מערכת בלמים
בלמים קדמיים
בלמים אחוריים
מערכת היגוי
חישוקים
צמיגים

מתלי מקפרסון עם זרועות משולשות תחתונות ומוט מייצב
סרן רב חיבורי
בלמים הידראוליים עם מעגל אלכסוני כפול וסיוע ואקום עם מגבר Dual Rate
בלמי דיסק מאווררים ,קליפר צף עם בוכנה יחידה
בלמי תוף
היגוי ישיר מסוג סבבת ופס שיניים עם הגה כוח אלקטרו-מכני
”5.0J x 14
175/65 R14

מידות

947

993
14.3°

22.3°

1,478

251 l
632

2,420

544

1,428

633

1,645

3,597

1,069

978

1,388

1,369
1,424
1,910

האמור במסמך זה נכון ליום הדפסתו .יתכנו הבדלים בין התיאור ,המידע ,הנתונים והתמונות המובאים במסמך זה לבין הדגמים המשווקים על ידי החברה
לרבות בהתאם לשינויים הנעשים על ידי היצרן מעת לעת .היצרן ו/או החברה רשאים לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר את המפורט במסמך זה לרבות
מפרט הרכב בכל עת וללא הודעה מוקדמת .התמונות להמחשה בלבד .המפרט המחייב הוא המפרט בהסכם הזמנת הרכב שנחתם על ידי הלקוח .ט.ל.ח.

NF13A1

CITIGO FL AMB 1,0/60 HP MPI MAN

NF13A3

CITIGO FL AMB 1,0/60 HP MPI ASG

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

פירוט מערכות הבטיחות המתוקנות ב:CITIGO-
מצלמות רוורס
 4כריות אוויר
חיישני לחץ אוויר
בקרת סטיה מנתיב
חיישני חגורות בטיחות
ניטור מרחק מלפנים
שליטה באורות גבוהים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״
בלימה אוטומטית בעת חירום
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי הולכי רגל

מנוע

תיבת
הילוכים

1.0 MPI
1.0 MPI

ידנית
( ASGרובוטית)

כ"ס צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל100 -ק"מ* דרגת זיהום
אוויר
בינעירונית
עירונית

60
60

5.6
5.3

3.8
3.8

4
4

רמת
בטיחות
נמוכה

 11/2017מהדורה 1

קוד דגם

תיאור דגם

רמת
האבזור
הבטיחותי
0
0

מקרא:
אביזר קיים
אביזר אופציונאלי
אביזר לא קיים

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
זיהום מרבי
*נתוני היצרן עפ“י בדיקת המעבדה .תקן2007EC/715 :
ייתכן פער בין צריכת הדלק בתנאי מעבדה לבין צריכת הדלק בפועל.

זיהום מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר ברכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009

