
מפרט טכני ואבזור קפטיבה
קפטיבה

מנוע

1,956נפח מנוע )סמ"ק(

4 בוכנות, טוריתצורת מנוע

+מגדש טורבו

167/3,750הספק מנוע )כ"ס/סל"ד(

40.8/1,750-2,500מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(     

דיזלסוג דלק נדרש

מערכת אוריאה לצמצום פליטת 
מזהמים

+

EURO 6תקן זיהום

מערכת הנעה

2X4, קדמיתתצורת הנעה

אוט', 6 הילוכיםתיבת הילוכים

יחסי העברה

4.148הילוך ראשון

2.37הילוך שני

1.556הילוך שלישי

1.555הילוך רביעי

0.859הילוך חמישי

0.686הילוך שישי

3.394הילוך אחורי

3.2יחס העברה סופי

מערכת היגוי

+הגה כוח בתגבור חשמלי

מערכת בלימה

דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים

דיסק מאווררסוג בלמים אחוריים

296קוטר בלמים קדמים )מ"מ(

303קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(

ABS מערכת+

קפטיבה
מתלים

+קדמיים: עצמאי מסוג מקפרסון
אחוריים: עצמאי, 4 חיבורי, 

בקרת איזון אוטומטית
+

צמיגים וחישוקים
235/60R17מידת צמיגים

+חישוקי אלומיניום "17
ערכה לתיקון תקר עם מדחס 

+חשמלי

ביצועים
10.6תאוצה )100-0 קמ"ש, שניות(

193מהירות מירבית )קמ"ש(
מידות ומשקלים
מידות חיצוניות

4,674אורך )מ"מ(
1,868רוחב )מ"מ(
1,756גובה )מ"מ(

2,707בסיס גלגלים )מ"מ(
1,562מרווח סרנים קדמי )מ"מ(
1,572מרווח סרנים אחורי )מ"מ(
12.27קוטר סיבוב בין קירות )מ'(

1,695מרווח גחון
1,980משקל עצמי משוער )ק"ג(

2,460משקל כולל
1,700יכולת גרירה עם בלמים )ק"ג(

750יכולת גרירה ללא בלמים )ק"ג(
מידות פנימיות

1026מרווח ראש שורה קדמית )מ"מ(
1017מרווח ראש שורה אמצעית )מ"מ(
950מרווח ראש שורה אחורית )מ"מ(

1455מרווח כתפיים שורה קדמית )מ"מ(
1456מרווח כתפיים שורה אמצעית )מ"מ(
1313מרווח כתפיים שורה אחורית )מ"מ(

1036מרווח רגליים שורה קדמית )מ"מ(

קפטיבה
מידות חיצוניות

946מרווח רגליים שורה אמצעית )מ"מ(

720מרווח רגליים שורה אחורית )מ"מ(

1349מרווח מותנים שורה קדמית )מ"מ(

1357מרווח מותניים שורה אמצעית )מ"מ(

965מרווח מותנים שורה אחורית )מ"מ(

103נפח תא מטען )ל'(
נפח תא מטען )קיפול מושבי 

שורה אחורית( )ל'(
769

נפח תא מטען )קיפול מושבי 
שורות אחורית ואמצעית( )ל'(

1,577

65נפח מיכל דלק )ל'(

12.2נפח מיכל אוריאה )ל'(

צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן )ליטר ל-100 ק"מ(*
9.2נסיעה עירונית

5.8נסיעה בינעירונית
7נסיעה משולבת

LSLTקפטיבה
בטיחות ובטחון

+זוג כריות אוויר קדמיות

+זוג כריות אוויר צידיות

+זוג כריות אוויר וילון

+מתג ביטול כרית אוויר נוסע קדמי
התראה על אי חגירת חגורות 

+בטיחות למושבים הקדמיים

עיגוני Isofix במושבי השורה 
+האמצעית

+חיישני נסיעה לאחור

ABS מערכת למניעת נעילת בלמים+

ESP מערכת בקרת יציבות+

+חיישן לחץ אוויר בצמיגים

LSLTקפטיבה
אבזור פנימי

+בקרת אקלים מפוצלת 2 איזורים

+בקרת איכות אוויר

+-בקרת שיוט

+הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+הגה בציפוי עור

+ידית הילוכים בציפוי עור

+-דיפוני עור סינתטי בדלתות

שליטה על מערכת השמע 
+והדיבורית מההגה

מחזיקי כוסות בין המושבים 
+הקדמיים

מגש מתקפל בגב מושב הנוסע 
+-הקדמי

מגירת אחסון נשלפת מתחת 
+-למושב נוסע קדמי

+כיסוי תא מטען נגלל

+תאורה פנימית מרכזית

מראה אחורית עם מצב יום/
-+לילה ידני

+-מראה אחורית עם עמעום אוטומטי

-+סוככי שמש עם מראות

+-סוככי שמש עם מראות ותאורה

+שקע 12V בקונסולה הקדמית

מפתנים קדמיים מוארים בכיתוב 
CAPTIVA

-+

מתלה אחורי בעל בקרת איזון 
+אוטומטית

+אנטנה משולבת בשמשה אחורית

מערכת שמע

MyLink מערכת מולטימדיה+

*Apple Carplay-תמיכה ב+

*נבדקה בתנאי מעבדה.
יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.

*בכפוף לתאימות המכשיר וזמינות האפליקציה בישראל



LSLTקפטיבה
מערכת שמע

*Android Auto-תמיכה ב+

USB חיבור+

BlueTooth קישורית+

+6 רמקולים

AUX חיבור+

גימור כסוף היקפי לרמקולים 
+-בדלתות

מושבים

+7 מושבים

+כוונון ידני למושב הנהג )2 מצבים(

+מושב נהג מתכוונן לגובה

+כוונון ידני למושב הנוסע )2 מצבים(

-+ריפודי בד

+-ריפודי בד בשילוב עור סינתטי

תאורה

+פנסים ראשיים הלוגן

LED תאורת יום+

+-פנסי ערפל קדמיים

+פנסי ערפל אחוריים

הפעלה/כיבוי תאורה ראשית 
+אוטומטיים

אבזור חיצוני

+-שמשה קדמית מחוממת

+-חיישן גשם

+ידיות דלתות בצבע הרכב
מראות צד בצבע הרכב, 

מתכווננות ומתקפלות חשמלית, 
מחוממות, עם מאותתים

+

+-חלונות כהים

-+פסי גגון בצבע שחור

+-פסי גגון בצבע כסף

+פס כרום היקפי בגריל הקדמי

+-גריל קדמי מעוטר כרום

+-עיטורי כרום בפנסי ערפל קדמיים

+-תחתית פגוש קדמי בגימור כסוף

+-תחתית פגוש אחורי בגימור כסוף

+קצה מפלט בציפוי כרום

* כל הנתונים הינם נתוני מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו כבסיס להשוואה אך ורק אל מול נתונים אשר נבדקו באופן דומה. יתכנו שינויים במפרט הרכב הנמכר בישראל.
פרטים מדוייקים ועדכניים ימסרו ע”י איש המכירות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המפרט שלעיל בכל עת.

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק“מ*דגם
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*נתוני היצרן, עפ“י בדיקת מעבדה. תקן: 2008 / 692&2007 / 715. **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס“ט 2009

)GAN( כסף מטאלי )GAR( שחור מטאלי

)GAZ( לבן פסגה

)G6D( אדום יין

)GK2( אפור כהה מטאלי

)GQ3( כחול נייבי מטאלי

)GYN( לבן פנינה )GCS( אדום קטיפה מטאלי

צבעים

מידות

בסיס גלגלים 2,707
אורך כללי 4,673

גובה
כללי
1,756

חישוקי אלומיניום 17 "רוחב כללי 1,849

)GD8( חום אספרסו מטאלי


