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דוד ויוסף

לפרטים נוספים *3151
הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור ,התמונות והנתונים המובאים
בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו ,הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים ,הציוד והמערכות הנלוות .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .האביזרים ו/
או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים .אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות המתוארים
בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרוספקט .התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח .הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

קוד דגם
590-096

תיאור דגם
לנסר ספורטבק  ,1.8אוטו׳

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 7כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב בשטח מת
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל
זיהוי רכב דו-גלגלי

מצלמות רוורס
חיישני לחץ אויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ
5.4
בינעירוני
8.6
עירוני
נתוני היצרן ,עפ”י בדיקת מעבדה .תקן .EC 715/2007

רמת האבזור הבטיחותי
6

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

מקרא:
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
זיהום מירבי

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 2זיהום מזערי

*הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס”ט 2009

הטיול הגדול
עם מראה ספורטיבי מעוצב
ותא נוסעים מרווח ,ספורטבק
מייצר חוויה שונה בנהיגה,
תחושת חופש והתרגשות
הנובעים מביצועים מעולים
ונסיעה חלקה במיוחד.
היכנסו לספורטבק ותנו לטיול
הגדול שלכם להתחיל.

4 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

לב פועם של ספורטאי
ספורטבק מצויד במנוע בנזין מתקדם בעל תזמון שסתומים משתנה
מסוג  SMART MIVECהייחודי למיצובישי בנפח  1.8ליטרים ,המפיק
הספק מרבי של  140כ"ס .הגוף הנאה של ספורטבק תומך בביצועי
המנוע בעזרת תכנון אווירודינאמי ,שמטרתו להסדיר את זרימת
האוויר בחלקו האחורי של הרכב ולשפר את אחיזת הרכב על הכביש.
בספורטבק תיבת הילוכים רציפה מסוג  ,CVTיעילה ונוחה ,הניתנת
לשליטה בעזרת מנופים הנמצאים במרחק אצבע מגלגל ההגה.

6 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

כשסגנון פוגש יעילות
עיצוב מדוקדק ושימושיות נוחה נפגשים בתא הנוסעים של ספורטבק ,החל מלוח המחוונים המחופה
בצורת צמד כונסי אוויר ועד למתגי בקרת האקלים המעוצבים כחוגות .כל מתגי השליטה ברכב ממוקמים
באופן שנועד להקל על הגישה והתפעול.
מאחורי החיצוניות הספורטיבית ספורטבק מצויד בתא נוסעים מרווח ,המסוגל לארח חמישה נוסעים בנוחות
רבה .בחלקו האחורי מושב תומך לשלושה נוסעים ,אשר מתקפל כולו או בחלקו ( ,)60:40במשיכת ידיות מתא
המטען כדי ליצור משטח העמסה שטוח ,מרווח ונוח .תא נסתר מתחת לרצפת תא המטען מאפשר לאחסן
בנוחות עוד פריטים הכרחיים.

תא מטען ללא קיפול מושבים

8 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

מושב אחורי המתקפל ביחס 60:40

קיפול מלא של המושבים

מערכות בטיחות
ספורטבק מצויד בשלל מערכות בטיחות אקטיביות ,המיועדות להגן על הנוסעים ולמנוע
מצבי חירום טרם התהוותם.
לספורטבק מערכת בקרת יציבות אקטיבית ( )ASCומערכת בקרת משיכה ( ,)TCLהמונעות
מהרכב לאבד אחיזה ויציבות.
בנוסף לספורטבק מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה ( )ABSומערכת אלקטרונית
לחלוקת עצמת בלימה ( )EBDוסייען בלימה ( ,)BASאשר מגביר את עצמת הבלימה ומקצר
את מרחק הבלימה במצבי חרום.

ABS & EBD

ASC & TCL

הנוסעים ברכב מוגנים על ידי  7כריות אוויר ,הכוללות גם כרית אוויר אחת לברכי הנהג,
המפחיתה באורח ניכר תנועה קדימה .חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן ,מרתקות
את הגוף למושב ומפחיתות את עצמת המכה המועברת לנוסעים.
הגנה נוספת מוענקת על ידי מרכב הבנוי בטכנולוגיית  ,RISEאשר מפחית את עוצמת
הזעזוע המועבר לנוסעים בזמן תאונה.

בספורטבק מותקנת מערכת  MOBILEYE 630המסייעת במניעת תאונות דרכים.
בעזרת טכנולוגיית ראייה מלאכותית מתקדמת הסורקת את הכביש בכל עת
ומתריעה באמצעים קוליים וויזואליים על סכנות אפשריות בזמן-אמת.
10 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

מיצובישי גאה להציג:
מערכת מולטימדיה Connected Car
מערכת ה *Connected Car-מבוססת אנדרואיד ומספקת בין היתר ממשק
מגע נוח ,דיבורית  ,Bluetoothרדיו  Nobexאינטרנטי המאפשר האזנה
לאלפי תחנות רדיו ממאה מדינות Hot Spot ,לגלישה באינטרנט לכל
הנוסעים ברכב וכן מצלמת נסיעה לאחור.
בנוסף מותקנות אפליקציות** כגון :ניווט באמצעות  ,Wazeחניה
סלולרית סלופארק ,פנגו ,אפליקציות רדיו תל אביב ורדיוס .100FM
במערכת מוצגים מסכי עזרה אינטרנטיים של מיצובישי המציגים רשימה
של אולמות תצוגה ,מרכזי שירות וטרייד-אין שבלחיצת כפתור ניתן
לנווט או להתקשר אליהם .כמו כן ספר רכב אינטראקטיבי המופיע
בצורה דיגיטלית על המסך.
תפעול ה Connected Car-קל ואינטואטיבי .המערכת פותחה בישראל
וזמינה בשפות :עברית ,ערבית ,אנגלית ורוסית .המערכת מאפשרת
עדכוני תוכנה וקבלת יישומים .למערכת מצורף כרטיס  SIMעם חבילת
דאטה חודשית של  3GBלמשך  12חודשים.

* זהות האפליקציות עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה.

12 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

אבזור

שקע  USBבקונסולה המרכזית

גג שמש חשמלי
14 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

חיישן להפעלה אוטומטית של אורות ומגבים

אבזור

תפעול בקרת שיוט
מגלגל ההגה.

()CRUISE CONTROL

מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה

חישוקי סגסוגת קלה
16 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

מפרט צבעים

אדום

כחול

כסוף

לבן פנינה

אפור טיטניום

שחור

* ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות .המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.
16
18 SPORTBACK

התמונות להמחשה בלבד

מפרט טכני

הילוך ראשון

2.349:1

הנעה

4X2

הילוך שני

1.397:1

מס’ מושבים

 5מושבים

הילוך שלישי

1.074:1

הילוך רביעי

0.832:1

הילוך חמישי

0.631:1
0.518:1
1.750:1

סוג

מנוע

ביצועים

 16שסתומים

נפח

סמ”ק

1,798

מהלך  Xקדח

מ”מ

86.0X77.4

הילוך שישי

יחס דחיסה

-

10.7:1

הילוך אחורי

הספק מירבי

סל”ד/כ”ס

140/6,000

מומנט פיתול

סל”ד/קג”מ

17.9/4,200

מהירות מירבית

קמ”ש

183

מערכת
היגוי

תאוצה  100-0קמ”ש*

שניות

11.9

מתלים

רדיוס סיבוב מינימלי

מטר

5.0

עירוני

8.6

בינעירוני

5.4

משולב

6.6

צריכת דלק
(ליטר 100/ק”מ)**

ECI-MULTI

הזנת דלק רב נקודתית
קיבולת מיכל דלק
מערכת
דלק

SOHC MIVEC

העברת
כוח

יחסי העברה

ליטר

סוג דלק
מצמד

ממיר מומנט

סוג תיבת הילוכים

CVT

תיבת ההגה

סבבת מוט משונן ,הגה כח
מתוגבר חשמלית

קדמיים

תומכת מקפירסון

אחוריים

רב זרועי

קדמיים

אינץ’

“ 15דיסק מאוורר

אחוריים

אינץ’

“ 14דיסק

חישוקים

סגסוגת קלה

אינץ’

“16

צמיגים

קדמיים ואחוריים

בלמים

59
נטול עופרת

יחס העברה סופי

6.120:1

אורך כללי

מ”מ

4,640

רוחב כללי

מ”מ

1,760

גובה כללי

מ”מ

1,505

בסיס גלגלים

מ”מ

2,635

קדמיים

מ”מ

1,530

אחוריים

מ”מ

1,530

מפשק
גלגלים
מידות
ומשקלים

* על פי פרסומי היצרן.
** נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה.
צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה ,תנאי הדרך וגורמים נוספים
והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

205/60R16

מירווח קרקע
(ללא מטען)

מ”מ

משקל עצמי

ק”ג

1,375

משקל כולל מורשה

ק”ג

1,900

כושר גרירה מירבי
(ללא בלמים)

ק”ג

כושר גרירה מירבי
(עם בלמים)

ק”ג

140

550
750

מפרט טכני
לנסר ספורטבק  1.8ליטר בנזין

תיאור דגם

מערכת

5

מס’ דלתות

MOBILEYE

הכוללת

אוטומטית רציפה  CVTעם אפשרות
לתפעול ידני  6הילוכים

מערכת לניטור מרחק הרכב שמלפנים



זיהוי רכב דו-גלגלי



הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל



זיהוי תמרורים



גג שמש חשמלי



• קדמיות לנהג ולנוסע



• צידיות לנהג ולנוסע

שמשות אחוריות כהות במיוחד Privacy Glass





• כריות וילון

פגושים בצבע הרכב





• כרית אוויר לברכי הנהג

מגיני בוץ אחוריים





תיבת הילוכים
 7כריות אוויר:

בטיחות

 - LDWהתרעה על סטייה מנתיב



חוץ

ידיות דלתות בצבע הרכב



אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע עם נורת התראה



מראות צד חשמליות בצבע הרכב עם מפשיר אדים



 - MOBILEYE 630מערכת מתקדמת למניעת תאונות



גריל קדמי עם מסגרת כרום



 - ESPמערכת לבקרת יציבות
ואחיזה ()MASC/ MATC



ספוילר אחורי בצבע הרכב



 - ABSמערכת מבוקרת מחשב
למניעה נעילה של הגלגלים בעת בלימה

הגה כח מתכוונן בעל  3צלעות בציפוי עור





תפעול מערכת השמע מגלגל ההגה



 - ESSתאורת בלימת חירום (הבהוב פנסים אחוריים)



בקרת שיוט  )Cruise Control( -בתפעול מגלגל ההגה



 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים



מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה ()Shift Paddles



 - EBDמערכת לחלוקת עוצמת בלימה



פנים

ידית הילוכים בציפוי עור



בקרת אקלים



נעילת דלתות מרכזית



 3חגורות בטיחות מאחור



 4חלונות חשמל



התראה לחגירת חגורות בטיחות קדמיות בלבד



ידיות דלתות פנימיות בצבע כרום



שלדה הבנוייה בטכנולוגיית
(Reinforced Impact Safety Evolution (RISE



הגה קורס בעת תאונה



סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות



משענות ראש קדמיות ואחוריות מתכווננות לגובה



עוגני  ISO FIXלעגינת מושב בטיחות לילדים



חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן
מופעלות בעת חירום

ELR



מפרט טכני
תיאור דגם

תאורה
ונראות

נוחות

לנסר ספורטבק  1.8ליטר בנזין
נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומות



פנסי ערפל קדמיים ואחוריים



פנס איתות על מראות צד



חיישן תאורה



תאורת פנים עם תאורת מפות מלפנים



תאורה בתא המטען



קונסולה מרכזית עם תא אחסון ומשענת יד



מחזיק כוסות כפול



מפתח עם שלט מובנה



מצלמת נסיעה לאחור



חיישן גשם



משענת יד במושב האחורי הכוללת מחזיק ל 2-כוסות



תאי אחסון לבקבוקים בדלתות הקדמיות



פתיחת מיכל דלק ממושב הנהג



מושב אחורי מתקפל ביחס 60:40



תצוגת לוח שעונים צבעונית הכוללת מידע אודות:
מחשב דרך ,טמפרטורה חיצונית ,מצב מיכל דלק,
צריכת דלק ,מצב תיבת הילוכים ,נורת חיסכון בדלק Eco



אימובילייזר מקורי  -משבת מנוע



מערכת מולטימדיה
תקשורת
ושמע

CONNECTED CAR



Bluetooth Audio System



שקע  USBבקונסולה המרכזית



