NEW CACTUS

During the 90s Le Tone had
a major hit, “Joli Dragon”, and
devoted himself to music for
15 years before progressively
moving towards illustrative art.
Since 2011 his creations have
been exhibited in famous places such as the
Pompidou centre. An admirer of artists who
know how to make the best use of colour,
Le Tone confesses to having a weakness for
black and white, which he uses to tell simple
stories by using felt pen drawings in notebooks.

NOW
CITROËN CACTUS
presenting the new
Progressive Hydraulic
Cushions® and Advanced
Comfort Seats.

1968
It’s a golden age for light and agile
vehicles like the Ami 6, Dyane and
Mehari, a unique design for all roads
and multi-purpose use.

1974
The 70s and 80s see CITROËN
technology triumph, with models such
as the AX, BX, CX and advanced XM,
a prestigious vehicle equipped with
Hydractive suspension.

2017
Winners of the Manufacturers’ Rally Raid World Cup from
1993 to 1997; Rally Raid World Cup Drivers’ Champion
five times in a row; eight Manufacturers’ Champion titles
in WRC plus three in WTCC… CITROËN has continued
to demonstrate exceptional sports pedigree upon
returning to WRC in 2017.

1934
CITROËN revolutionises
the automotive landscape
with the Traction Avant.
The famous name relates
to its ground breaking front
wheel drive engineering.

CITROËN
ORIGINS

1919
סרקו את הקוד
והיכנסו להיסטוריית
1919-סיטרואן מ
ועד היום

The pioneering CITROËN Type A
enters mass-production.

1939
CITROËN launches the ‘TUB’, a supremely
practical modern design with a sliding side
door: its successor is the famous type H,
above, launched in 1948.

1948
The much-loved 2CV is created as
a “safe and economical vehicle,
able to carry 4 people on-board
and 50 kg of luggage”. More than
5 million are made.

תפיסת נוחות חדשה
 CITROËN ADVANCED COMFORTמעניקה נוחות
ברמה אחרת לכל אחד מהנוסעים ברכב.
נוחות ורעננות בגוף ובנפש הם אלה שתרמו לנוחות
ולהנאה מהנסיעה והם אלה שהנחו אותנו בבחירת
החומרים ,העיצוב והטכנולוגיה המוטמעת ברכבים.
*בהתאם לרמת הגימור

מערכת מושבים מפנקת
ת
 - PHCמערכת מתלים חדשני 
ה
מערכות סיוע לנהיג 
מרווח פנימי גדול
דיפון ,טקסטורות ואו ר
ת
שימושיות ומודולריו 
קלות שימוש
בידוד אקוסטי

PROGRESSIVE HYDRAULIC
)CUSHIONS® (PHC
חידוש עולמי של סיטרואן
חדשנות ונוחות יוצאת דופן הן אבני היסוד ל "DNA"-של סיטרואן מאז היווסדה
ב .1919-בהתאם ל ,"DNA" -ה "CACTUS" -החדש מתאפיין בחידוש עולמי  -מערכת
מתלים חדשנית הכוללת בולמי זעזועים בעלי יכולת ספיגת אנרגיה הדרגתית
המאפשרת להתמודד עם שיבושים ומהמורות על פני הדרך ,ומרסנת את תנועות
המרכב כדי להעניק יציבות ונוחות נסיעה עילאית.

מתלים המצוידים בבולמי זעזועים בעלי פעולה
הידראולית פרוגרסיבית

במקרים של כיווץ ופתיחה חזקים
במקרים של פתיחה וכיווץ קלים
של מתלה הרכב ,בולמי הזעזועים
של מתלי הרכב ,בולמי הזעזועים
מאיטים בהדרגה את תנועת המתלה
יוצרים את תחושת "השטיח
המעופף" ,על ידי ספיגה מושלמת של ומונעים חבטות פתאומיות והקפצה
לא רצויה של הרכב.
תחלואי הדרך.

חדשנות סיטרואניסטית
לתחושת נוחות חסרת תחרות
כמו פיתוחים טכנולוגיים רבים של סיטרואן,
בולמי הזעזועים הייחודיים בעלי פעולה הידראולית
פרוגרסיבית ,נפלאים בפשטותם .שלא כמו במערכות
מתלים רגילות הנעזרות בבולם זעזועים ,קפיץ סליל
ומגבילי מהלך מכאניים ,הפיתוח הטכנולוגי של סיטרואן
מוסיף שני אזורי שיכוך הידראוליים למהלך בולם
הזעזועים ,המרסן את פעולת הפתיחה והכיווץ של
בולם הזעזועים .פתרון זה מאט ומרסן תנועות חדות
במתלה ויוצר שיכוך מושלם מפני שיבושי הדרך ומעניק
איזון ונוחות נסיעה ללא תחרות.

מפרט טכני

CACTUS

 1.2ל׳  110כ״ס

מנוע

נפח מנוע (סמ"ק)
מספר בוכנות
מגדש TURBO
מספר שסתומים
הספק מירבי (סל״ד/כ״ס)
מומנט מירבי (סל״ד/קג״מ)
הזנת דלק-הזרקה
מערכת Stop & Start

1,199
3
●

12
110/5,500
20.9/1,750
●
●

תיבת הילוכים

אוטומטית עם  6הילוכים קידמיים AISIN

●

היגוי

הגה כח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה
קוטר סיבוב בין מדרכות (מ׳)

●

נפח (ל׳)
מיכל דלק
תא מטען (מושבים אחוריים במצב רגיל)
תא מטען מירבי (בקיפול מושבים שורה )2

50
358
1,170

ביצועים (לפי נתוני היצרן – נהג בלבד)

מהירות מירבית (קמ״ש)
תאוצה מ 0-ל 100-קמ״ש (שניות)

193
9.9

צמיגים
FEEL
SHINE PK

205/55 R16
205/50 R17

תצרוכת דלק (ק״מ לליטר)*
במסלול נסיעה עירוני
במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

16.3
22.2
19.6

*על פי תקן WLTP

10.9

מתלים
(Progressive Hydraulic Cushion (PHC

●

מלפנים :מתלה נפרד לכל גלגל עם זרועות משולשות
(דמוי מק-פרסון) ,קפיצים לולייניים ,בולמי זעזועים הידראוליים
מאחור :זרועות עוקבות מתקשרות בקורה מתפתלת,
בולמי זעזועים טלסקופיים
1,540

בלמים
דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים
דיסקים בבלמים אחוריים

●
●

מידות (מ׳)
4,169
1,729
1,540

1,041

2,595
1,165
1,620

כושר גרירה מרבי (ק"ג)
נגרר עם בלמים
נגרר בלי בלמים

1,477

*המידות בתרשים בס"מ

950
580

1,392

800

משקל (ק״ג)
משקל עצמי
משקל עצמי מורשה

741

1,420

אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי
מרחק בין הסרנים

1,479
*1,729 / 1,979

2,595
4,169

833

אבזור  -רמת גימור FEEL
בטיחות
 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון
לשני הצדדים לאורך התקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי
נורית התרעה וזמזם לאי חגירת חגורות הבטיחות של הנהג והנוסע
עיגוני  ISOFIXלעגינה של כיסא בטיחות
 - ESPמערכת אלקטרונית לבקרת יציבות
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
 - EBAמערכת לתגבור בלימה בשעת חירום
 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה
 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
 - Driver Attention Alretמערכת התרעת עירנות
 - Automatic High Beamsמערכת למניעת סנוור והחלפת עוצמת
התאורה בהתאם לתנאי הדרך
 - Lane Departure Warningמערכת התרעה לסטייה מנתיב מ 60-קמ״ש
 - Front Collision Warningמערכת התרעה לניטור מרחק מלפנים
 - Speed Limit Recognition and Recommendationזיהוי תמרורי
מהירות והמלצה לשינוי המהירות בהתאם בבקרת השיוט
 - Blind Spotזיהוי רכב בשטח מת במראות
מערכת בלימת חירום Advance Emergency Braking System -
מניעת פגיעה בהולכי רגל מ 5-קמ״ש ועד  60קמ״ש
מניעת פגיעה ברכב נייח מ 5-קמ״ש ועד  80קמ״ש
״
מניעת פגיעה ברכב בתנועה מ 5-קמ״ש ועד  85קמ ש
מצלמת חנייה אחורית
 - Cornering Lightהפעלת תאורה ייחודית בזמן ביצוע פנייה

נהיגה

מחשב דרך המציג מבחר נתוני נהיגה
בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
פנסים קדמיים עם תאורת  LEDליום
פנסים אחוריים עם תאורת LED
חיישן להדלקה אוט׳ של פנסי הדרך
חיישן גשם להפעלה אוט׳ של המגבים הקדמיים
הפעלת מגב אחורי בשילוב הילוך אחורי
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים הכוללים תצוגה גרפית

גלגל חלופי מוקטן "15
מראה פנימית מתכהה אוט׳ (אלקטרו-כרומטית)
פנסי ערפל קדמיים

נוחות ושימושיות
מסך מולטימדיה ״ 7עם אפשרות לתצוגה בעברית
בקרת אקלים דיגיטלית הנשלטת ממסך המולטימדיה
 6רמקולים
דיבורית *BLUETOOTH
שקע USB
נעילה אוטומטית של דלתות הרכב בזמן נסיעה מעל  10קמ״ש
שקע  12Vקדמי להפעלת אביזרים
גלגל הגה מצופה עור המתכוונן לגובה ולעומק
מראות מתכווננות חשמלית  +מפשיר אדים
גלגל חלופי זמני
 — FOLLOW ME HOMEמערכת השהיית אורות בזמן כיבוי הרכב
 2חלונות חשמל קדמיים עם הפעלה רציפה ומנגנון נגד תפיסת אצבעות
מפתח שלט  +מפתח סטנדרטי
 - Apple CarPlayבעל קישור למערכת המולטימדיה*

גימור פנימי וחיצוני

סוככי שמש עם מראת איפור לנהג
מושב נהג עם כיוונון גובה
תאי אחסון בדלתות הקדמיות
משענות ראש קדמיות ואחוריות עם כוונון גובה
מנורות קריאה לנהג ולנוסע
 4חישוקי פלדה ״16
מושבים אחוריים מתקפלים 1/3-2/3
 - Air Bumpבחלק התחתון של הרכב

אבזור  -רמת גימור SHINE PK
נוחות ושימושיות

מושב נהג ונוסע עם כוונון לגובה
כוונון תמיכה בגב תחתון בכסא הנהג והנוסע
 - Keyless Entry And Startכניסה והתנעה ללא מפתח
 2מפתחות שלט
כיס אחסון בגב המושבים
 - Advanced Comfort Seatsמושבים בעלי צפיפות מיוחדת לתמיכה
והתאמה מושלמת
קיפול מראות חשמלי אוטומטי

גימור פנימי וחיצוני
עיצוב תא הכפפות בצורת מזוודה
Color Pack
 4חישוקי סגסוגת קלה ״17
חלונות אחוריים כהים במיוחד
* למכשירים תומכים בלבד

בטיחות מתקדמת ומערכות סיוע לנהיגה*

מערכת לניטור
והתרעה בשטח מת
במראות
מערכת סיוע בטיחותית ,משמעותית
בכבישים מהירים .המערכת מתריעה במידה
וקיים רכב בשטח המת במראות הצד ע"י
הדלקת נורה בצבע כתום עז במראות הצד.

*בהתאם לרמות הגימור

התרעת עייפות נהג

התרעת עירנות נהג

שמירה על בטיחותך בנסיעות ארוכות.
המערכת מתריעה לאחר נהיגה רצופה מעל
שעתיים במהירות של מעל ל 65-קמ"ש.

המערכת הרגישה לתנודות לא צפויות
מנטרת ובוחנת את תנועות הנהג ומשמשת
כאמצעי בטיחות נהדר לנוסעים בכבישים
בינעירוניים.

התרעת סטייה
מנתיב

זיהוי תמרורי
מהירות

בלימת חירום
אקטיבית

במהירויות של מעל ל 60-קמ"ש,
מערכת זו מזהה שהרכב חוצה קו לבן
רציף או מקוטע ללא שימוש באיתות
הפנייה ,ושולחת לך התראה ויזואלית
וקולית.

מערכת המזהה שלטי מהירות בזמן
הנהיגה ומציגה אותם לנהג .בנוסף,
במידה ובקרת השיוט מופעלת,
ניתן להתאים את מהירות הנסיעה
שזוהתה על ידי המערכת בלחיצת
כפתור.

מערכת בלימת חירום אקטיבית מתוכננת
להפחית סכנת התנגשות .המערכת מזהה
עצמים קבועים או נעים והולכי רגל ,ושולחת
התרעה ברורה לנהג אם היא מזהה סכנה
של התנגשות .אם הנהג אינו מגיב ,היא
מפעילה את הבלמים.

בטיחות מתקדמת ומערכות סיוע לנהיגה*

סיוע לזינוק בעלייה
מערכת הסיוע לזינוק בעלייה נוצרה כדי
למנוע תזוזה לא רצויה של הרכב בעלייה
כאשר הנהג מרפה מדוושת הבלמים.
היא פועלת בשיפועים של  3%ומעלה,
ומונעת מהרכב להתדרדר לאחור במשך
שתי שניות בקירוב .דבר זה מאפשר לך
להעביר את רגלך בצורה חלקה מדוושת
הבלמים לדוושת ההאצה ,ולהתחיל בנסיעה.

*בהתאם לרמות הגימור

פנסי ערפל עוקבי
פנייה

כניסה והתנעה
ללא מפתח

תאורה נוספת שמאירה לכיוון הפניה
מגדילה את הראות והבטיחות בצמתים
ובעיקולים חדים.

טכנולוגיה זו מאפשרת למכוניתך לזהות
שאתה מתקרב אליה ,כך שאתה יכול
לפתוח את הדלתות ,להתניע ולנעול
את המכונית מבלי לשלוף את המפתח.

מצלמת נסיעה
לאחור
נסיעה לאחור ללא דאגות מובטחת
באמצעות מצלמת הנסיעה לאחור,
ששולחת תמונה ברורה למסך המגע
בגודל  7אינץ'.

בחר את הצבע שלך

צבעי מרכב (צבע מטאלי  -בתוספת תשלום)

אפור פלדה מטאלי

אדום

אפור פלטינום מטאלי

חום זית

טורקיז מטאלי

לבן

סגול מטאלי

שחור מטאלי

מרחב פנימי ושימושיות
סיטרואן קקטוס מציע מרחב פנימי
ושימושיות לנוסעים המאפשרים להם
להתרווח בנסיעה וליהנות משימושיות
פונקציונאלית.

CITROËN ADVANCED COMFORT ®

03/19

לתיאום נהיגת מבחן

*4989
citroen.co.il

שנות אחריות
עד  120,000ק״מ

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.

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ  | 03-6710472 ,3תל אביב — תובל  | 03-6710333 ,5ירושלים — יד חרוצים  9א.ת תלפיות י-ם02-6756555 ,
באר שבע — תוצרת הארץ  ,1אזה“ת קרית יהודית | 073-3216190 ,אשדוד — היהלומים  17מרכז חורין אזה“ת08-6686000 ,
חיפה — רכב הצפון ,בעלי מלאכה  | 04-8810410 ,18כפר סבא — המוביל פוספלד ,המוביל  9אזה“ת073- ,
 | 2636321נצרת — ציפורי ,כביש  | 04-6572222 ,2003כרמיא ל — יורו  ,2000היוצרים 04-9982287 ,22
אשקלון — רמ“ר ,המרכבה  , 15אזה“ת צפוני 08-6759995
קוד דגם

דגם

126
124

 110כ״ס NEW CACTUS FEEL 1.2L
 110כ״ס NEW CACTUS SHINE PK 1.2L

 110כ״ס NEW CACTUS FEEL 1.2L

נתוני צריכת דלק
(ליטרים ל 100-ק״מ)*
עירוני  6.2בין עירוני 4.5

 110כ״ס NEW CACTUS SHINE PK 1.2L

עירוני  6.2בין עירוני 4.5

דגם

רמת האבזור הבטיחותי
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
*נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה ,תקן .CE/715/2007-2017/1347
עם זאת ,צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס“ט .2009

