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רכב הפנאי שיעניק לכם
תשוקה להרפתקאות!

הרבה יותר תשוקה, הרבה יותר בריחה מהשגרה ויותר סגנון! המראה ההרפתקני של 
דאצ'יה mcv stepway מצליח להשאיר רושם. בראש ובראשונה עליך, ועל כל אלו 
החולפים על פניו. מוטות גגון, וגלגלים בגימור מתכתי כהה )dark metal(, לצד בתי 

גלגל המודגשים בקשתות מגן שחורות, גריל בעל עיטורי כרום בולטים, חיפויי כרום 
סאטן בפגוש מלפנים ומאחור ופנסי ערפל. איזו אטרקטיביות מרשימה!

אז מה, סגרנו? נכונים להרפתקאות בגרסת ה-stepway? יש לכם הזדמנות לראות 
את החיים בגווני כחול שמיים... במחיר של דאצ'יה.

התמונות להמחשה בלבד
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דאצ'יה mcv stepway היא סטיישן עתירת ממדים המציעה חלל פנים 
אידיאלי להובלה ולהסעה של כל מה ומי שתרצו. חמישה מושבים בגודל 

מלא מספקים נוחות מלאה לכל אחד מהיושבים בהם ומאפשרים ליהנות 
מנסיעה משפחתית באווירה חברותית בחלל הפנים המוקפד.

מרחב לך ולאחרים!
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ארבע אפשרויות קיפול 
כדי להבטיח את שביעות רצונכם

בזכות המושב המתקפל 1/3-2/3 ותא המטען האקסטרה-אקסטרה לארג', 
דאצ'יה mcv stepway מציעה מודולריות נהדרת היודעת להתאים את 

עצמה לצרכים שלכם ולהפוך שותפה לכל הפעילויות שלכם.
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בטיחות
העומדת בכל מבחן

 mcv stepway מכיוון שהבטיחות נמצאת תמיד בראש סולם העדיפויות, דאצ'יה
מצוידת באמצעי בטיחות אקטיבית ופסיבית חסרי פשרות. מבנה מרכב מחוזק 

מבטיח את הגנת הנוסעים. מערכת abs הפועלת יחד עם מערכת העזר לבלימת 
חירום, לצד מערכת בקרת היציבות הדינמית )esc( הקשורה למערכת לבקרת 

משיכה )asr( מבטיחות בלימה יעילה ויציבות מוגברת של הרכב. בנוסף היא 
מצוידת בכריות אוויר קדמיות ובכריות אוויר צדיות מלפנים, במערכת ריסון ילדים 

isofix למושבי ילדים המותקנים על המושבים הצדיים מאחור, במערכת עזר 
לתחילת נסיעה במדרון ובמערכות עזר לחנייה אחורית... צאו לדרך בראש שקט!

בטיחות: שלדה מחוזקת, כריות אוויר קדמיות וצדיות 
מלפנים, עוגני isofix במושבים האחוריים.

esc: המערכת מאפשרת לייצב את מסלול הנסיעה 
של הרכב במקרה של אובדן אחיזה בעיקולים, בזכות 

התערבות בחלוקת הבלימה ובמהירות סיבובי המנוע.

מערכת עזר להתחלת נסיעה במדרון: מערכת זו 
עוזרת להתחיל בנסיעה חלקה ובטוחה במדרון.
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Lauréate רמת אבזור
ציוד עיקרי

אבזור נוחות ותפעול
מזגן אוויר מקורי	 
4 חלונות חשמל	 
חיישני חניה אחוריים	 
 	 START & STOP
מראות צד מתכווננות חשמלית	 
בקרת שיוט עם מגביל מהירות	 
הגה מצופה עור ומתכוונן לגובה	 
ריפוד בד בצבע שחור	 
משענת יד לנהג	 

אבזור חיצוני
חישוקי פלדה "16	 
מסילות גגון בגימור כרום	 
 חבילת נראות בגימור כרום )מראות, ספויילרים, 	 

פנסי ערפל(
פנסי ערפל קדמיים	 
 	LED תאורת יום

 
אבזור בטיחותי

4 כריות אוויר	 
ניטור מרחק מלפנים	 
בקרת סטייה מנתיב	 
זיהוי רכב דו גלגלי	 
זיהוי הולכי רגל	 
מערכת למניעת נעילה וחלוקת עומס גלגלים 	 

ABS, EBD - בבלימה
 	ESP - מערכת בקרת יציבות
 	TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים
עוגני ISOFIX במושבים אחוריים	 
גלגל חילופי בגודל מלא	 
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אביזרים
1. מדרך סף דלת

מעניק הגנה מפני פגיעות ושריטות 
ובעל מראה עיצובי ומיוחד.

2. מוטות גגון רוחביים
 סט מוטות פלדה רוחביים המותקנים על 
 גג הרכב לנשיאת ציוד ולהובלת מטען 

באופן בטיחותי.

3. שטיחון גומי
שטיחונים בעלי רמת עמידות גבוהה ותחזוקה 
קלה. משתלבים באופן מושלם בחלל הפנימי 

של רכבך ומעניקים לך רמה גבוהה של איכות.

4.  סט מסיטי רוח קדמיים
 נהיגה בנוחות מלאה עם חלונות פתוחים

וסרקולציית אוויר ברכב.

5.  מגיני בוץ
מגיני בוץ קדמיים ואחוריים מגנים באופן יעיל 

על מרכב הרכב מפני נזקי בוץ וחצץ.

6. מגיני דלתות
הגן על הלוגאן שלך מפני פגיעות ושריטות 

יומיומיות באמצעות פסי הגנה צדדיים.

1 2 3

4 5 6
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דאצ’יה
נהג, טייל, תיהנה...

זו הרוח של דאצ’יה!
אנו בדאצ׳יה מציעים כלי רכב מושכים ואיכותיים במחירים תחרותיים. 

כלי רכב בעלי סגנון ברור, אך ללא קישוטים מיותרים, מצוידים 
בטכנולוגיה האמינה והמוכחת ביותר, וכל זה במחיר ללא מתחרים. 

בתוך עשר שנים בלבד, שינינו והתאמנו את שוק הרכב. מדהים? 
לא ממש. הסוד שלנו הוא שילוב של פשטות, שקיפות ונדיבות. 

ממבחר הדגמים ועד למחיר ולתחזוקה, בדאצ׳יה הכל ברור ומובן. 
הנסיעה בדאצ’יה, משמעותה להיות בטוח שעשית את הבחירה 
הנכונה. המשמעות שלה היא בחירה באיכות, באמינות, בעיצוב, 

בנוחות, ומעל לכל - במחיר הוגן. המשמעות היא שאתה מסוגל 
לקנות לעצמך רכב חדש שעונה על הצרכים והרצונות שלך.

ולסיום, המשמעות של נסיעה בדאצ’יה היא שאינך צריך יותר לשים 
את כל כספך על הרכב שלך - אתה עדיין יכול לצאת לחופשה, 

להעניק לבת שלך את הגיטרה שעליה היא חלמה או פשוט לחסוך 
את הכסף.

עם דאצ’יה, תוכל להגיע לאן שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה.
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מפרט טכני
סוג מרכב

TCe 90 Easy-Rמנוע
H4BB4דגם מנוע

טורי, 3 )12(תצורה, מספר בוכנות )מספר שסתומים(
898נפח )סמ"ק(

72.2X73.1קדח x מהלך )מ"מ(
90/5,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

15.3/2,250מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(
הזרקה רב נקודתית, טורבואספקת דלק

בנזיןסוג דלק
יורו 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים
רובוטית - 5 הילוכיםסוג התיבה

קדמיתהנעה

ביצועים
5.7עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(צריכת דלק*

4.7בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(
5.1משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

170מהירות מירבית )קמ"ש(
11.1תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

מערכת היגוי
הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג 

3.2סיבובים בין נעילות

מתלים
פסאודו מקפרסון עם זרוע משולשת ומוט מייצבמתלים קדמיים
סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספירלייםמתלים אחוריים

בלמים
דיסק מאווררבלמים קדמיים
תוףבלמים אחוריים

ABS, ESP, EBA, EBDמערכות בטיחות

צמיגים
R16 205/55מידת צמיגים

משקלים
1,165משקל עצמי )ק"ג(
1,610משקל כללי )ק"ג(

445משקל העמסה מירבי )ק"ג(
800עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(
890עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

580משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
1,110משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

50 נפח מיכל דלק )ליטר(

צבעים

לבן קרח )369(

בתוספת תשלוםצבעים מטאליים

)RPR( כחול מטאלי)RPL( תכלת מטאלי
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)KNA( אפור מטאלי

*נתונים רשמיים של צריכת דלק ופליטת מזהמים בהתאם לתקנים המחייבים עפ"י הצהרת היצרן נתוני צריכת הדלק הם עפ"י תוצאות מבחן מעבדה.
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך וגורמים נוספים.

**בהתאם להנחיות משרד התחבורה ועלול להשתנות. התמונות להמחשה בלבד.



מידות
מידות )מ״מ(

A2,634מרווח סרנים
B4,528אורך כללי
C846שלוחה קדמית
D1,047שלוחה אחורית
E1,491מפתח גלגלים קדמי
F1,481מפתח גלגלים אחורי
G)174מרווח גחון )עם 5 נוסעים
H1,550/1,591גובה כללי עם/ללא מסילון גגון

H1622גובה עד לרצפת הטענה
H2784גובה מפתח תא מטען
H31,950גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
H4481גובה מתחת לכיסוי תא מטען
J11,387מרווח כתפיים - מושבים קדמיים
J21,389מרווח כתפיים - מושבים אחוריים
K177מרווח ברכיים - מושבים אחוריים

L2/L11,762/1,994רוחב כללי עם/ללא מראות חיצוניות
L3997רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים

M1900מרווח ראש )ת14( מושבים קדמיים
M2886מרווח ראש )ת14( מושבים אחוריים
O11,415מרווח מרפקים - מושבים קדמיים
O21,434מרווח מרפקים - מושבים אחוריים
Y11,054אורך להעמסה עד למושבים אחוריים

נפח אזור העמסה )ליטר(
573נפח תא מטען

1,518נפח תא מטען מקסימלי עם מושבים אחוריים מקופלים

רמת האבזור הבטיחותי: 0
רמת

בטיחות גבוהה
רמת

בטיחות נמוכה 1 2 3 4 5 6 7 800
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
מערכת זיהוי רכב דו גלגלי

חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:     מערכת מותקנת בדגם הרכב      מערכת אופציונלית להתקנה      מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
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נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
5.1משולב4.7בינעירוני5.7עירוני  0.9 ל׳ טורבו בנזין EASY-R אוט׳

Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 2 3

**המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.
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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. מסיבות הקשורות בדפוס, ייתכן שצבעים מסוימים במסמך זה יהיו שונים 
מצבעי המרכב או צבעי הריפוד בפועל. כל הזכויות שמורות. אסור להפיק מסמך זה או 
חלקים ממנו בשום תצורה ובשום אמצעי ללא אישור מראש ובכתב מחברת דאצ'יה. ט.ל.ח.

www.dacia.co.ilלפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5755*
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