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MCA | סמלת
התמונות, המפרטים והנתונים הנ”ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו 
בהכרח המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות 
שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב, תנאי הדרך, מזג האוויר ומגורמים נוספים. היצרן 
והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן 

לקבל מידע נוסף, ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

גם לעבודה... וגם למשפחה!
מצד אחד רכב משפחתי מרווח ונוח, ומצד שני רכב עבודה 
בעל תא מטען גדול וכושר גרירה מצוין - ובמחיר מפתיע.

רמת האבזור הבטיחותתאור דגםקוד דגם
52FIAT QUBO 1.3 Mjet MT0
55FIAT QUBO 1.3 Mjet MTA0
53FIAT QUBO 1.4 MT ACTIVE0
54FIAT QUBO 1.4 MT DYNAMIC0

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

זיהום מזעריזיהום מירבי

מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

מדד זיהום נתוני צריכת דלק** )ליטר/100 ק”מ(דגם
אוויר*

3.612בינעירוני4.8עירוני1.3 ל’ טורבו – דיזל ידני

5.814בינעירוני8.9עירוני1.4 ל’

1.3 ל’ טורבו –
Dualogic דיזל

3.55בינעירוני4.7עירוני

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
4 כריות אוויר

בקרת סטייה מנתיב  X

ניטור מרחק מלפנים  X

זיהוי כלי רכב "בשטח מת"  X

X זיהוי הולכי רגל
בקרת שיוט אדפטיבית  X

מצלמות רוורס  X

 חיישני לחץ אוויר
X חיישני חגורת בטיחות

X שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום  X

זיהוי תמרורי תנועה  X

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X



   1.3 ל’ 80 כ”ס יורו 6  1.3 ל’ 80 כ”ס יורו 1.46 ל’ 77 כ”ס  יורו 6נתונים טכניים

טורבו דיזלטורבו דיזלבנזיןסוג מנוע

1,3681,2481,248נפח מנוע )סמ”ק(

80 / 803,750 / 773,750 / 6,000הספק )כ"ס / סל"ד(

/סל”ד( 20.4 / 20.41,500 / 11.71,500 / 3,000מומנט מרבי )קג”מ

מסילה משותפת - דיזלמסילה משותפת - דיזלהזרקה אלקטרונית רב-נקודתיתמערכת הזנת דלק

תמסורת

Dualogic אוטומטית רובוטיתידניתידניתתיבת הילוכים

קדמיתקדמיתקדמיתהנעה

בלמים

דיסקדיסקדיסקקדמיים

תוףתוףתוףאחוריים

מידות ומשקלות

3,957 / 1,716 / 3,9571,803 / 1,716 / 3,9571,803 / 1,716 / 1,803אורך / רוחב / גובה )מ”מ(

2,5132,5132,513בסיס גלגלים )מ”מ(

10.8210.8210.82רדיוס סיבוב )מטר(

330330330נפח תא מטען )ליטר(

2,5002,5002,500נפח תא מטען עם מושבים מקופלים )ליטר(

60010001000משקל מרבי לגרירה עם בלמים )ק”ג(

400400400משקל מרבי לגרירה ללא בלמים )ק”ג(

1,2551,2751,275משקל עצמי ללא מטען )ק”ג(

435435435כושר העמסה מרבי כולל נהג )ק”ג(

155161161מהירות מרבית )קמ"ש(

14.713.913.9תאוצה 100-0 קמ"ש )שניות(

צריכת דלק

454545נפח מכל דלק )ליטר(

14.52525.6צריכת דלק ממוצעת )ק”מ לליטר(

ActiveDynamicרמת גימור

בטיחות

44כריות אוויר 

++אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע 

 ABS + EBD :מערכת בלימה++

ESP - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית++

++עיגוני ISOFIX לכיסא תינוק

++שלדה מרכיבי פלדה בעלת קריסה מבוקרת

++3 משענות ראש מאחור

++TPMS חיישני לחץ אוויר בגלגלים

++נעילת דלתות אוטומטית מעל 20 קמ״ש

)Hill Holder( מערכת מסייעת במניעת הידרדרות לאחור++

נוחות ושימושיות

++נעילה מרכזית

++שלט מפתח קפיצי

++חלונות חשמל קדמיים

++מזגן מכני

++מראות צד חשמליות

++חימום למראות צד

++מחשב נתוני דרך מתקדם

MP3 1 תומךCD מערכת שמע מקורית+-

+-מערכת שמע מסך מגע צבעוני "5

66רמקולים

++מערכת Stop & Start לחיסכון מרבי בדלק )בדגם טורבו דיזל(

+-דיבורית Blue-tooth מקורית

AUX וחיבור USB שקע-+

+-שליטה מההגה על מערכת השמע

++תפעול ידני לתיבת הילוכים אוטומטית רובוטית

חיצוני

 185/65R 15 195/55R 16צמיגים

++זוג דלתות הזזה ליושבים מאחור

++דלת אחורית מתרוממת עם חלון פנוראמי ומגב

++פסי גג אורכיים בצבע כסף

+-חישוקי סגסוגת קלה

++ פגוש בצבע הרכב

+-מראות צד בצבע הרכב

+-פנסי ערפל קדמיים

פנימי

++הגה כח מתכוונן לגובה ולמרחק

+-גלגל הגה מצופה עור

++מושב נהג מתכוונן לגובה

++כוונון קשיחות משענת גב במושב הנהג

++משענת יד לנהג

60 / 10040יחס קיפול מושב אחורי

STOP

START

מערכת מסילה
משותפת לחיסכון

בדלק ושיפור
הביצועים

 עצור וסע להורדת 
פליטת מזהמים

 מגדש טורבו
למקסימום עוצמה

וביצועים

R42

531

דרגת זיהום אוויר 5 
ידידותית לסביבה

תיבת הילוכים אוט' 
רובוטית לנוחות
נסיעה מירבית

16 שסתומים
לעבודה יעילה

של המנוע

טכנולוגיות

רכבי קובו דיזל אוטומטית מגיעים עם 
טכנולוגיית  שהופכת את הקובו 
שלך לחסכוני יותר בצריכת הדלק, עוצמתי 

יותר וידידותי לסביבה. חבילת  
כוללת מערכות מתקדמות כגון:


