
מפרט טכני ואבזור ספארק
LSLTLT+LTZספארק

מערכת שמע

-+מערכת שמע מקורית

+-מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 7״

Apple Car Play-+

AUX -ו USB חיבורי+

+בלוטות'

-+4 רמקולים

+-6 רמקולים

+-שליטה על מערכת השמע והדיבורית מגלגל ההגה

אבזור חיצוני

+-חיישני חנייה

+-מצלמת רוורס

+מפתח מתקפל

+ספויילר אחורי

-+ידיות דלתות בצבע שחור

-+-ידיות דלתות בצבע הרכב

+-ידיות דלתות בציפוי כרום

+-פנס קדמי מסוג פרוג'קטור

-+-פנסי ערפל קדמיים 

+-פנסי ערפל קדמיים בגימור כרום

+פנסי ערפל אחוריים

+-גריל קדמי מוקף כרום

-+מראות צד בהפעלה ידנית

-+-מראות צד בהפעלה חשמלית

+-מראות צד מחוממות בהפעלה חשמלית

+-מראות צד בצבע הרכב

+ידית תא המטען בצבע הרכב

+פגושים בצבע רכב

+מגב אחורי 

אופציה-חלון גג

165/65R14185/55R15צמיג 

-+חישוקי 14" פלדה

-+-חישוקי 14" אלומיניום

+-חישוקי 15" אלומיניום

105/70D14צמיג חליפי מוקטן 14" )כולל חישוק פלדה(

אבזור פנים

מערכת מיזוג אוויר, שליטה 
-+ידנית

מערכת מיזוג אוויר, שליטה 
+-אוטומטית

+מאפרה ומצת
-+מחשב נסיעה לנהג

מרכז מידע לנהג, כולל 
+-מחשב דרך
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שילובי מנוע ורמות גימור אפשריים
-+-+1.0 ידנית

CVT 1.4 אוטומטית-+++

בטיחות ומיגון
+זוג כריות אוויר קדמיות

+זוג כריות אוויר צד
+זוג כריות אוויר וילון

מתג ביטול כרית אוויר
+קדמית )נוסע(

+חיישן נוכחות כרית אוויר לנוסע

התרעת על אי חגירת חגורות 
+בטיחות )נהג ונוסע(

התרעת על אי חגירת חגורות 
+בטיחות )מושבים אחוריים(

ESP - מערכת בקרת יציבות+
מערכת למניעת נעילת גלגלים 

ABS -+

משענות ראש קדמיות 
+מתכווננות

+3 משענות ראש במושב האחורי
+חיישן לחץ אוויר בצמיגים

נעילה מרכזית, פתיחה אוטמטית 
+במצב חירום

+אימבולייזר מקורי- משבת מנוע

תאורה

-+תאורת יום

LED תאורת יום-+

+כיוונון ידני לפנסי חזית
פנסי חזית בהפעלה 

+אוטומטית

+תאורה מרכזית בתא הנוסעים
+-תאורה בתא המטען

מושבים ואחסון
+5 מקומות ישיבה

 מושב נהג מתכוונן ידנית
+)4 מצבים(

 מושב נוסע מתכוונן ידנית
+)2 מצבים(

שורת מושבים אחורית 
+מתפצלת 40/60

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

1.4 ל׳ 1.0 ל׳ספארק
מנוע

Euro 6תקן זיהום

9991,399נפח מנוע )סמ"ק(

74/6,50098/6,200הספק מנוע )סל"ד/כ"ס(

9.7/4,50013.1/4,400מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(     

מערכת הנעה, ידנית, 5 הילוכים

-3.363הילוך ראשון
-1.864הילוך שני

-1.189הילוך שלישי
הילוך רביעי  0.946-
-0.756 הילוך חמישי
-3.385 הילוך אחורי

CVT ,מערכת הנעה, אוטומטית

0.55~4.00-טווח יחסי העברה

1.71-יחס העברה קבוע - הילוך אחורי

3.75-יחס העברה סופי

מערכת היגוי

תגבור חשמליסוג

10.64קוטר סיבוב )מ'(

מערכת בלמים

דיסק מאווררסוג בלמים קדמיים

תוףסוג בלמים אחוריים

236256קוטר בלמים קדמים )מ"מ(

200קוטר בלמים אחוריים )מ"מ(

ABS מערכת+

ביצועים

15.512.6תאוצה )100-0 קמ"ש, שניות(

170179מהירות מירבית )קמ"ש(

1.4 ל׳1.0 ל׳ספארק

מידות ומשקלים

מידות חיצוניות

3,636אורך )מ"מ(

1,595רוחב )מ"מ(

1,476גובה )מ"מ(

2,385בסיס גלגלים )מ"מ(

1,4101,418מרווח סרנים קידמי )מ"מ(

1,4101,418מרווח סרנים אחורי )מ"מ(

מידות פנימיות

1,005מרווח ראש קדמי )מ"מ(

955מרווח ראש אחורי )מ"מ(

1,291מרווח כתפיים קדמי )מ"מ(

1,264מרווח כתפיים אחורי )מ"מ(

1,224מרווח מותניים קדמי )מ"מ(

1,220מרווח מותניים אחורי )מ"מ(

1,060מרווח רגליים קדמי )מ"מ(

839מרווח רגליים אחורי )מ"מ(

185קיבולת תא מטען )ליטר(

משקלים

1,0461,088משקל עצמי )ק"ג(

צריכת דלק עפ"י נתוני יצרן )ק״מ/ליטר(

16.413.7נסיעה עירונית

23.821.7נסיעה בין עירונית

20.418.2נסיעה משולבת

LSLTLT+LTZ               ספארק

-+חלון נהג ונוסע חשמלים

+-4 חלונות חשמליים
מפשיר אדים לשמשה 

+האחורית

מראה מרכזית -
+מצב יום/לילה

+-בקרת שיוט
+סוככי שמש לנהג ולנוסע 

מראות איפור מוארת בסוכך 
-+שמש נהג

מראות איפור מוארת בסוכך 
+-שמש נהג ונוסע

-+גלגל הגה 3 צלעות 
+-גלגל הגה 3 צלעות בציפוי עור

+-כפתור התנעה ללא מפתח
שלט חכם לזיהוי הנהג, כולל 

+-כניסה פסיבית

+-הגה מתכוונן לגובה

* 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.

צבעים חיצוניים לרכב

)גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי  *נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן: 692/2008&715/2007.** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי 
בפרסומת(, התשס“ט 2009

  דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק“מ*לדגם

דרגה 4.23בינעירוני6.1עירוני 1.0 ל׳

זיהום מזערי151413121110987654321 זיהום מירבידרגה 4.64בינעירוני7.3עירוני1.4 ל׳
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m

m

2,385 mm

3,636 mm

חישוק אלומיניום 14״
)RQZ(

חישוק אלומיניום 15״
)TZD(

חישוק פלדה 14״
)RRA(

)G6E( אדום סלסה)G54( תכלת מטאלי)GV2( סגול מטאלי )G6F( ירוק ליים מטאלי

)GYV( אפור אורבני מטאלי )GAR( שחור מטאלי

)GW7( כחול טרופי מטאלי

)GV8( שמפניה מטאלי )GAZ( לבן פסגה)GAN( כסף מטאלי


