
ביצוע : Fiat   מס' בריף : 14289 שם: Mifrat Techni bravo   גודל: A3( A4 מקופל ל-2(  סוג:פרוצס    גרפיקה: יערה, גליה בעז )ביצוע( תאריך: 21/1/10

V
2/

01
-2

01
0/

10
00

ר ת ו י ה  פ י ם  ל ו ע ל ט   א י פ
ומעת לעת  זמן  בכל  רשאים  והיבואן  "פיאט"  חברת  בלבד.  כללי  מידע  אופי של  בעל  הינו  הנ"ל  המידע 
הדגמים  מוקדמת.  הודעה  ללא  הרכב  של  מהפרטים  אחד  כל  לשנות  אחרות,  או  טכניות  נסיבות  עקב 
ט.ל.ח. אופציונליים בתשלום.  פרטים/תוספות  לכלול  ועשויים  בלבד  הינם להמחשה  בתמונות  המופיעים 

סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ, יבואנית פיאט, לנצ'יה ואלפא רומיאו

לפרטים חייגו: 9536*
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מפרט טכני
16V T.JET 1.4מנוע

4 בטורמספר צילינדרים וסידורם

x 72 84קדח כפול מהלך )במ"מ(

1,368נפח מנוע )בסמ"ק(

1:9.8יחס דחיסה

120 / 5,500הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

21 / 1,750מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(

מערכת הזרקה אלקטרונית רב נקודתיתמערכת הזנת דלק / הצתה

תמסורת

ידנית 6 הילוכים / אוטומט Dualogic 6 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

בלמים

בלמי דיסק, איוורור עצמיקדמיים

בלמי דיסקאחוריים

מתלים

מקפרסון, גלגלים עצמאיים עם משככים טלסקופיים הידראוליים ומוט מייצבקדמיים

מערכת רב חיבורית, גלגלים עצמאיים עם משככים טלסקופיים הידראוליים אחוריים
ומוט מייצב

היגוי

הגה כוח אלקטרו הידראולי )Dualdrive(סוג

10קוטר סיבוב מזערי )במטרים(

R15 65 / 195צמיגים

מידות ומשקולות

4,336 / 1,792 / 1,490אורך / רוחב / גובה )במ"מ(

2,600בסיס גלגלים )במ"מ(

1,260משקל עצמי )בק"ג(

1,538 / 1,532מרחק בין גלגלים קדמי / אחורי )במ"מ(

365נפח תא מטען )בליטרים(

1,175נפח תא מטען עם מושבים מקופלים )בליטרים(

58מיכל דלק )בליטרים(

ביצועים

196מהירות מרבית )בקמ"ש(

9.6מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

לפי ליטר ל-100 ק"מצריכת דלק                                     ק"מ לליטר

8.1 / 8.6נסיעה עירונית                                             12.3 / 11.6

5.3 / 5.5נסיעה בכביש מהיר                                      18.8 / 18.2

6.3 / 6.7נסיעה משולבת                                            15.8 / 15.0 

2004 3/EC לפי הוראות יצרן CO2 149 )גרם לק"מ(פליטת

אבזור פנים

ריפודי בד מהודרים

משענת יד קדמית מרכזית לנהג

בטיחות

EBD+ABS מערכת

ESP - מערכת בקרת יציבות

Hill Holder

6 כריות אוויר:

    זוג כריות אוויר קדמיות )מערכת חכמה דו שלבית(

    זוג כריות אוויר צידיות קדמיות

    זוג כריות חלון

אפשרויות ניטרול כרית אוויר לנוסע שליד הנהג, ממחשב הדרך

שלדה בעלת קריסה מבוקרת בשעת תאונה

Dualphase מרכב עם רכיבי פלדה מחוזקים

דוושות קורסות בשעת תאונה

מערכת למניעת שריפות

אורות דרך מתכווננים

אור בלימה שלישי בדלת אחורית

חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים

3 נקודות עגינה לשני מושבי ילדים מסוג Isofix במושב האחורי

3 נקודות חיבור לחגורות בטיחות במושב האחורי עם קדם מותחן

הגה עם יכולת גבוהה לספיגת מכה קשה להגנה מרבית

מושבים קדמיים ואחוריים עם מערכת נגד "צלילה" במקרה תאונה קשה

5 משענות ראש מתכווננות לגובה

Sensation חבילת

205/55  R16 צמיגים רחבים

חישוקי סגסוגת קלה

בקרת שיוט  

שליטה על הרדיו והטלפון מגלגל ההגה

USB יציאת

מערכת Blue & Me - ידיים חופשיות

שמשות אחוריות כהות

פנסי ערפל קדמיים

אביזרי תפעול

MP3 רדיו דיסק מקורי

נעילת דלתות חשמלית מרכזית ע"י שלט מפתח קפיצי

אימובילייזר מקורי )מערכת אלקטרונית למניעת גניבות(

תאורת פנים נפרדת לנהג ולנוסע

פתיחת תא מטען מרחוק באמצעות שלט

4 חלונות חשמל

מראות מתכווננות חשמליות

מחשב דרך

מזגן אלקטרוני עם בקרת אקלים, מפוצל לשני אזורים 

פתח מיזוג מאחור

כיוון מרחק וגובה של מושב הנהג

הגה מתכוונן

תאורה בתא המטען

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל- 100 ק”מדגם

5.3בין-עירוני8.1עירוניידני

Dualogic5.5בין-עירוני8.6עירוני

.EC/1999/100 נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה תקן 

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
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