FORD FIESTA

בעל חזון .מתוחכם .מדהים .כל מכונית נושאת את החתימה שלו.

הערה חשובה לתשומת ליבך! חלק מהתמונות והתיאורים בקטלוג זה מציגים דגמים ופרטים אשר אינם ישימים לדגמים המיובאים לישראל.
מפרטי המכוניות הישימים בישראל מוצגים באולמות התצוגה .פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

האם זוהי תחילתו של סיפור אהבה מתמשך?

הפורד פיאסטה היא מלוטשת ודרוכה .במבט מעט עמוק יותר אתה מגלה שכל אחד מהרכיבים מתוכנן למטרה אחת ברורה :איכות שמיועדת להאריך ימים.
(בתמונה :פיאסטה ברמת גימור )Ambiente

ביטוי מעודן לסגנון האישי שלך

תיהנה ממושבים איכותיים ומהחלל הפנימי המעוצב באופן יפהפה .שידה מרכזית חדשה בעלת עיצוב יוקרתי עם משענת יד,
מחזיקי ספלים ודגשי כרום משלימים בצורה מעודנת את החלל הפנימי של מכוניתך( .בתמונה :פיאסטה ברמת גימור )Trend
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הגה הכוח החשמלי המתוחכם ( )EPASשל הפורד פיאסטה משיג
שילוב מאוזן שהוא פשוט בלתי אפשרי עם מערכות הגה כוח רגילות.
במהירויות חנייה ,הוא מעניק את מלוא הסיוע ,לקבלת תמרון קל
להפליא .כשאתה בנסיעה ,הוא מגביר בהדרגה את הכוח הנדרש
להפעלה ,עד לרמה המעניקה תחושה ושליטה מיטביות .גלגל
הגה עם כוונון גובה ועומק מאפשר לך למצוא את תנוחת הנהיגה
האידיאלית עבורך ,לחוויית נהיגה רגועה יותר.
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תיבת ההילוכים ( Ford PowerShiftברמת גימור
 )Trendמעניקה שילוב מושלם בין הנוחות של תיבת
הילוכים אוטומטית לבין היעילות של תיבת הילוכים
ידנית .תיבת הילוכים אוטומטית בעלת  6הילוכים זו
בוחרת את ההילוך הבא המתאים בדיוק ברגע הנכון,
לקבלת החלפות הילוכים חלקות ומהירות כברק ,ללא
פגיעה בזרימת הכוח.
המצב הידני מאפשר להחליף הילוכים בלחיצת כפתור
 -ללא צורך במצמד.

מערכת הגנה חכמה Intelligent Protection System ® -
מערכת  IPSהמתקדמת של פורד משתמשת במגוון טכנולוגיות מתוחכמות המתוכננות להגן עליך ,כולל כלוב בטיחות
מפלדה בעלת חוזק גבוה במיוחד ,מערכת למניעת נעילת גלגלים עם סיוע לבלימת חירום ( )EBAוכריות אוויר
קדמיות ,צדיות ,לברכיים וכריות וילון.

מערכת  IPSשל הפורד פיאסטה כוללת:
0
0
0
0
0
0

כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי*
כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע הקדמי
כרית אוויר לברכי הנהג
כריות וילון למושבים הקדמיים והאחוריים
מוט הגה ודוושות קורסים להגנה
אופטימאלית על רגלי וכפות רגלי הנהג
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית () ESP
עם מערכת למניעת נעילת גלגלים ,מערכת
אלקטרונית לחלוקת כוחות הבלימה () EBD
וסיוע לבלימת חירום ()EBA

0

0

0

מבנה מרכב חזק שעבר אופטימיזציה
ממוחשבת עם כלוב בטיחות קשיח
במיוחד ,אזורי מעיכה וקורות חיזוק בדלתות
מותחני קדם ,מנגנוני גלילת חגורות בטיחות
המגבילים את כוח הריסון וכוונון גובה
לחגורות הבטיחות הקדמיות.
מבנה למניעת תופעת “צלילה” בבסיס
המושבים הקדמיים

*הערה :אסור בהחלט להתקין מושב בטיחות לילד במושב הנוסע הקדמי ברכב מתוצרת פורד שבו כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעילה .המקום הבטוח ביותר עבור
ילדים הוא כשהם מרוסנים היטב במושב האחורי.

מערכת סיוע לזינוק בעלייה HLA
(ברמת גימור )Trend
מתוכננת למנוע ממך להידרדר במורד כשאתה
מעביר את רגלך מדוושת הבלמים לדוושת
ההאצה .היא פועלת בהילוכים הקדמיים ובהילוך
אחורי.

ליהנות מקדמת
הטכנולוגיה
ברכבך מותקנת* מערכת המולטימדיה
מבוססת  .Androidהמערכת
כוללת מסך מגע ",Multi Touch 7
אפליקציית ניווט  Wazeואפליקציות
נוספות ,דיבורית ® ,Bluetoothכונן
 ,DVDמצלמת נסיעה לאחור ,כניסה/
יציאת  ,AVחיבור לשקע ,USB
מספקים את כל הנדרש לך לתפעול
הקישוריות עם העולם החיצוני.
כל אלה משלימים בצורה מעודנת
ותומכת את החלל הפנימי של מכוניתך.
*בהתקנה מקומית ,תומכת בשפה העברית
ובמגוון שפות נוספות

רמות גימור

Ambiente
 0מערכת מולטימדיה בהתקנה מקומית:
 מסך מגע "7 אפליקציית ניווט  Wazeואפליקציות נוספות דיבורית ®  Bluetoothעם אפשרות להשמעת מוסיקה 				 מהטלפון הנייד
 מצלמת נסיעה לאחור ( DVDאפשרות חיבור מסכים אחוריים) כניסה/יציאת  ,AVחיבור לשקע USB רדיו FM שליטה באמצעות מסך המגע ,לחצני הפעלה או מתגי		 הפעלה על גלגל ההגה
 -תומכת בשפה העברית ובמגוון שפות נוספות

Trend

(בנוסף לציוד של רמת גימור )Ambiente
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מערכת מיזוג אוויר
חלונות קדמיים חשמליים עם פתיחה וסגירה “בנגיעה אחת“
וטכנולוגיה למניעת לכידה בצד הנהג והנוסע
נעילה מרכזית עם שלט רחוק
מראות חיצוניות חשמליות ומחוממות עם מהבהבי פנייה
ספוילר אחורי ,פגוש קדמי ואחורי בצבע הרכב
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ()ESP
פנסים ראשיים בעלי פעולת כיבוי מושהה
חישוקים בגודל  15אינץ‘

מנוע:
בנזין  82( Duratec 1.25Lכ“ס)

0
0
0

תיבת הילוכים:
ידנית  5הילוכים

0

גלגל הגה מצופה עור
כוונון ידני של גובה מושב הנהג
כיס אחסון בגב המושבים הקדמיים
חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה “בנגיעה אחת”
וטכנולוגיה למניעת לכידה בצד הנהג והנוסע

0
0
0

		

בקרת אקלים אלקטרונית אוטומטית
מחשב דרך
מערכת סיוע לזינוק בעלייה ()HLA

מנוע:
בנזין  105( Ti-VCT 1.6Lכ“ס)
תיבת הילוכים:
אוטומטית כפולת מצמדים PowerShift
 6הילוכים עם מצב הפעלה ידני/ספורטיבי

מצא הנאה נוספת
בפרטים הקטנים

מראות חיצוניות חשמליות ומחוממות עם
מהבהבי פנייה

מאפיינים חכמים
תדלוק ללא מכסה Ford Easy Fuel
אין צורך לגעת במכסה פתח תדלוק מלוכלך.
מערכת  Ford Easy Fuelעם מערכת
למניעת תפעול שגוי מבטיחה שאף אחד לא
ימלא בטעות את המיכל בדלק לא מתאים

מתג ניתוק כרית אויר
למושב הנוסע הקדמי

מחשב דרך
מספק מידע לגבי צריכת הדלק,
המהירות הממוצעת ומרחק הנסיעה
(ברמת גימור )Trend

מתגי הפעלה למערכת השמע
מגלגל ההגה

פנסים ראשיים עם נורות הלוגן
בעלי פעולת כיבוי מושהה

יותר מאשר צבע בלבד
פורד פיאסטה חייבת את הגימור החיצוני היפה והעמיד שלה לתהליך צביעה רב-
שלבי מיוחד .מחלקי הפלדה של המרכב הממולאים בשעווה ועד לצבע העליון על
בסיס מים ,חומרים ותהליכי יישום חדשים מבטיחים שהוא לא רק כמעט לחלוטין נטול
ממסים ,אלא הוא ישמור גם על המראה היפה שלו למשך שנים רבות.

כחול מטאלי ()9NQ

כחול בלייזר ()9NJ

משי ()9NS

לבן קפוא ()9NH

מנטה ()9NW

נחושת ()9NP

כסף מטאלי ()9NF

אפור מגנטי ()9NV

אדום מרוצים ()9NM

שחור אבסולוטי ()9NX

לתשומת ליבך! דוגמאות הצבעים והריפודים בקטלוג זה מוצגות לשם המחשה בלבד .בשל מגבלות הדפוס ,תתכנה סטיות מצבעי
המכוניות ובדי הריפוד בפועל .היצע הצבעים ,בדי הריפוד והחישוקים כפוף לשינויים אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי.
פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

דרגות בטיחות וזיהום אויר

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 7כריות אויר
 Xבקרת סטייה מנתיב
 Xניטור מרחק מלפנים
 Xזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי הולכי רגל

בטיחות
קוד
דגם

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי

97

Fiesta Ambiente 1.25L

1

96

Fiesta Trend 1.6L

1

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת
בטיחות
גבוהה
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נמוכה

0

●
X
X
X
X

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

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

זיהום אויר
דרגות זיהום אויר עד לתאריך 31.12.2016
מנוע

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק”מ* דרגת זיהום אויר

1.25L

עירוני

6.8

בינעירוני

4.3

5

1.6L

עירוני

8.4

בינעירוני

4.5

6

* נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן  715/2007 ECועידכוניו

דרגות זיהום אויר החל מתאריך 1.1.2017
מנוע

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל 100-ק”מ* דרגת זיהום אויר

1.25L

עירוני

6.8

בינעירוני

4.3

8

1.6L

עירוני

8.4

בינעירוני

4.5

9

* נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן  715/2007 ECועידכוניו

זיהום
מרבי

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
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זיהום
מזערי

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

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

זיהום
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זיהום
מזערי

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

סניף ירושלים

סניף חיפה

סניף רעננה

סוכנות אשדוד

רח’ המסגר 18

רחוב פייר קניג 40

שדרות ההסתדרות 50

רח’ התדהר 2

רח’ האורגים 9

סניף תל-אביב
תל-אביב 6777669

ירושלים 9346948

חיפה 3296038

א.ת רעננה 4366504

אשדוד 77760920

טל03-5375891 :

טל02-6722111 :

טל04-8525888 :

טל09-7407375 :

טל08-8527040 :

פקס03-5375897 :

פקס02-6739119 :

פקס04-8507850 :

פקס09-7407376 :

פקס08-8526560 :

ליצירת קשר עם אולם
התצוגה הקרוב*9777 :

w w w. fo rd.co. i l

לתשומת ליבך!
קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי ולכן פרטים הנראים בתצלומים אינם תואמים לחלוטין את המכוניות המשווקות בישראל .חלק מהמכוניות המופיעות בחוברת זו הן של דגמי קדם-ייצור ו/או נוצרו באמצעות המחשב .אי לכך העיצוב והמאפיינים של
הגרסה הסופית של המכוניות עלולים להיות שונים בכמה היבטים .בנוסף ,חלק מהפריטים המופיעים במכוניות שבתמונות אינם נכללים במפרטי הרכב המשווק בישראל .חברת פורד ודלק מוטורס בע”מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים
במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובקטלוג זה מכל סיבה שהיא בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות לקבלת מידע עדכני.

מק"ט  10.16/12/715סטודיו אלדד שאו

דלק מוטורס

אולמות תצוגה:

