
FLUENCE
מפרט טכני ואביזרים



 מפרט טכני
1.5 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי 1.5 ל׳ טורבו דיזל ידני דגם

1,461 1,461 נפח מנוע )סמ״ק(

ישירה עם מסילה
משותפת + טורבו

ישירה עם מסילה
משותפת + טורבו הזרקת דלק

4,000/110 4,000/110 הספק מירבי )כ”ס/סל”ד מירבי(
1,750/24.5 1,750/24.5 מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

(8( 4 (8( 4 מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים( 
76X80.5 76X80.5 מהלך X קדח )מ”מ(

סולר סולר סוג דלק
EURO 6 תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

 אוטומטית כפולת מצמדים, 
6 הילוכים

גיר ידני,
6 הילוכים סוג התיבה

ביצועים

190 185 מהירות מירבית )קמ”ש(
11.9 11 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

מתלים

פסבדו-מקפרסון עם מוט מייצב קדמיים
קורת רוחב עם מוט מייצב אחוריים

בלמים

דיסק מאוורר קדמיים
דיסק אחוריים

מערכת היגוי

תגבור חשמלי משתנה סוג
5.5 רדיוס סיבוב בין מדרכות )מטר(
3.1 מספר סיבובים בין נעילות

צמיגים

205/65 R15, 205/60 R16, 205/55 R17 מידות )*(
תצרוכת דלק

3.7 3.7 בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
4.8 4.6 עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
4.1 4 משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

60 קיבולת מיכל דלק )ליטר(
משקל

1,389 1,360 משקל עצמי )ק”ג(
1,828 1,801 משקל כולל )ק”ג(

)*( בהתאם לרמת הגימור

FLUENCE פלואנס



פריווילג’ קומפורט אמביאנס מפרט אבזור
אבזור נוחות ותפעול

+ + + מזגן אוויר מקורי
+ + + בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת + פתח מיזוג לספסל האחורי
+ + + נעילה מרכזית חשמלית עם מפתח אלקטרוני + נעילה נפרדת לתא מטען 
+ Hands Free כרטיס מפתח חכם + מתג התנעה ללא מפתח
+ תא כפפות עם תאורת פנים
+ בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק
+ + + ריפוד עור לגלגל ההגה
+ + + כיוונון חשמלי למראות צד
+ + + 12V משענת יד מרכזית בין המושבים הקדמיים הכוללת תא אחסון + שקע
+ + + 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלונות הקדמיים
+ + + מרימי שמשות

אופציה גג שמש נפתח חשמלי
+ + + מערכת שמע מקורית עם פקדי שליטה מגלגל ההגה + 6 רמקולים
+ + + שקע AUX לחיבור מקור שמע חיצוני
+ + + שקע USB לחיבור מקור שמע חיצוני
+ + + קישוריות Bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד )*( 
+ חיישני קרבה להתראה בשילוב להילוך אחורי בתוספת התראה ויזואלית
+ + + חיישני אורות וגשם
+ + + מראה אמצעית עם מצב יום/לילה
+ + + מושב נהג מתכוונן לגובה
+ + + משענות ראש מתכווננות לגובה

+ + קיפול מושב אחורי שלם
+ קיפול מושב אחורי 1/3-2/3 עם משענת יד מתקפלת במרכז המושב ומחזיקי כוסות
+ תאורת קריאה למושבים הקדמיים והאחוריים
+ תאורה מובנית בסכי השמש הקדמיים
+ בלם יד חשמלי
+ + + לוח מחוונים דיגיטלי משולב מד טורים
+ מראות חיצוניות עם מנגנון קיפול חשמלי
+ דיפון עור במשענת יד ובדלתות הרכב
+ ידית הילוכים בציפוי עור

אבזור חיצוני

+ + + מראות חיצוניות בצבע הרכב כולל תאורת איתות
+ פסי הגנה לדלתות הצד בצבע הרכב

+ + גלגלי פלדה "15 עם צלחות נוי )טסות( )**(
+ חישוקי סגסוגת אלומיניום ״17
+ + + פנסי ערפל קדמיים
+ + + פגושים בצבע הרכב
+ נורות LED לתאורת יום בחזית הרכב

אבזור בטיחות

+ + + 6 כריות אוויר
+ + + עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
+ + + מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני
+ + + חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון )קדם מותחנים ומגביל עומסים במושבים הקיצוניים(
+ + + חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
+ + + ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ + + EBD - מערכת לחלוקת מאמצי בלימה
+ + + EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
+ + + ESP - מערכת בקרת יציבות
+ + + דיפרנציאל מכאני מוגבל החלקה
+ + + ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה

)*( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך. 
)**( בדגמי MY15 גלגלי פלדה "16 עם צלחות נוי )טסות(



זוג מסיטי רוח קדמיים לנהיגה בנוחות מלאה עם חלונות פתוחים. 
LP00008483

אביזֿר
מקורי

תושבת )כרית( דמוי עור להתקן טלפון סלולרי או טלפון קבוע לרכב 
LP00006944

סט מגיני בוץ קדמיים מגן מפני נזקי בוץ 
LP00008484 .וחצץ

אביזֿר
מקורי

ספוילר אחורי בצבע הרכב
LP00008481

אביזֿר
מקורי

קודן משבת התנעה חכם למניעת גניבות.
LP00000045

מערכת מולטימדיה עם מערכת הפעלה 
LP00013419 חום ,LP000013369 אנדרואיד. שחור

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך 

ולהפוך אותו לייחודי, עם מגוון 
אביזרים לבחירה:

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.



מנשא פלדה אופניים MONT BLANC לאופניים 
LP00007131 .עם קוטר שלדה בין 22 ל-65 מ"מ

קירורית ניידת 20 ליטר, חיבור למצת הרכב,
LP00011541 .12 וולט

אביזֿר
מקורי

זוג מסכים למושבים האחוריים מסך גדול 
במיוחד 9 אינץ׳, כניסות DVD/USB/SD כולל 

LP00011356 .זוג אוזניות אלחוטיות

גגון אלומיניום אווירודינמי 2 מוטות רוחביים על גג הרכב, לנשיאת מטען של עד 75 ק"ג
LP00008480

 מערכת מובילאיי מערכת חכמה למניעת 
LP00013335 .תאונות דרכים

 DVR CB118 מצלמת תיעוד 
מצלמה המתעדת את דרך הנסיעה.

LP0001896

אביזֿר
מקורי

התקן גרר בעל תאימות מלאה לרכב. 
LP00008482

אביזֿר
מקורי

אביזֿר
מקורי

מנשא אופניים THULE אלומיניום דגם 591 
לאופניים עם קוטר שלדה בין 22 ל-80 מ"מ. 

LP00007132

אביזֿר
מקורי

אביזרים נוספים
אתה מוזמן לאבזר את הרכב שלך ולהפוך אותו לייחודי, 

עם מגוון אביזרים לבחירה:

האביזרים המופיעים בעמוד זה הינם בתשלום נוסף.

 מערכת התראה - חיישן רוורס 
4 חיישנים צג רגיל התראה ויזואלית 

 באמצעות צג LCD המורכב מ-3 צבעים 
ובמרכזו צג דיגיטאלי המציג את מרחק/טווח 

LP00000021 .הנסיעה לאחור
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מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט
2,703 מרחק סרנים A
4,613 אורך כללי B
911 שלוחה קדמית C

1,007 שלוחה אחורית D
1,545 מפתח גלגלים קדמי E
1,563 מפתח גלגלים אחורי F
1,813 רוחב כללי G
2,037 רוחב עם מראות צד פתוחות G1
1,477 גובה כללי )ללא מטען( H
727 גובה סף תא המטען J
120 מרווח גחון K

1,480 מרווח מרפקים - מושבים קדמיים M
1,475 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים M1
1,420 מרווח כתפיים - מושבים קדמיים N
1,392 מרווח כתפיים - מושבים אחוריים N1
892 מרווח ראש - מושבים קדמיים P
850 מרווח ראש - מושבים אחוריים Q

1,020 רוחב תחתי פתח תא המטען Y1
1,160 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים Y2
450 גובה פתח תא המטען Z
504 גובה המדף האחורי )מרצפת תא המטען( Z2

1,025 אורך תא המטען Z3
530 ליטר נפח תא המטען

מדד זיהום אוויר*
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.
Regulation (EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
דרגה 4.14משולב3.7בינעירוני4.8עירוני1.5 ל׳ טורבו דיזל אוט׳
דרגה 410משולב3.7בינעירוני4.6עירוני1.5 ל׳ טורבו דיזל ידני

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

1.56 ל׳ דיזל אוט׳ אמביאנס/פריוויליג׳ עם מובילאיי199 ,196
1.51 ל׳ דיזל אוטומט פריוויליג'199 ,197 ,196

1 1.5 ל׳ דיזל ידני קומפורט/פריוויליג׳188 ,187

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל 

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי רכב דו-גלגלי

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

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8


