
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

FORD KUGA
פורד קוגה



ארבעת הגלגלים AWDקדמית FWDהנעה
מידות ומשקלים
מידות חיצוניות

4,524)מ"מ(אורך כולל

1,838)מ"מ(ללא מראות צדרוחב כולל

2,065)מ"מ(עם מראות צד

1,713)מ"מ(גובה כולל

2,690)מ"מ(רוחק סרנים

1,562)מ"מ(קדמימפשק גלגלים

1,565)מ"מ(אחורי

925)מ"מ(קדמיתאורך שלוחה

909)מ"מ(אחורית

198)מ"מ(מרווח גחון
קיבולת אזור המטען 

) VDA(
456)ליטר(כל המושבים בשימוש

1,653)ליטר(מושבים אחוריים מקופלים

1,6151,686)ק"ג(משקל עצמי בקירוב

2,0001,850)ק"ג(גרור עם בלמיםכושר גרירה מקסימלי

750)ק"ג(גרור ללא בלמים

מנוע
1.5L טורבו-בנזין EcoBoostדגם
4 צילינדרים בטור, 4 שסתומים לצילינדר, ראש ובלוק אלומיניום, סוג

 תזמון שסתומים משתנה עצמאי ליניקה ופליטה
1,498)סמ"ק(נפח

76.4x79.0)מ"מ(קדח X מהלך

10.0:1יחס דחיסה

60)ליטר(קיבולת מיכל הדלק

95 נטול עופרת)אוקטן מינימלי(סוג הדלק המומלץ
ביצועים )אומדנים על פי נתוני יצרן(

182/6,000)סל"ד/כ"ס(הספק מרבי

1,500-4,500 / 24.46)סל"ד/ק"ג-מ'(מומנט מרבי

200)קמ"ש(מהירות מקסימלית

9.910.1)שניות(0-100 קמ"שתאוצה

מערכת היגוי
הגה כח עם סיוע חשמלי EPASסוג

11.1)מ'(קוטר סיבוב מינימלי )בין מדרכות(

מערכת הנעה
הנעה לארבעת הגלגלים AWDהנעה קדמית FWDסוג

אוטומטית 6 הילוכים עם מצב הפעלה ידני/ספורטיביסוג תיבת הילוכים
4.584 / 2.964 / 1.912הילוך ראשון / שני / שלישייחסי העברה

1.446 / 1.000 / 0.746הילוך רביעי / חמישי / שישי

2.943הילוך אחורי

3.2103.510יחס העברה סופי

מערכת מיתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון ומוט מייצבקדמייםסוג

עצמאיים מסוג מרובה חיבורים ומוט מייצבאחוריים
מערכת בלמים

דיסק מאווררקדמייםסוג
דיסק מלאאחוריים

חשמליבלם יד
מרווחי טיפולים תקופתיים

15,000 ק"מ / 12 חודשיםהמוקדם מביןטיפול תקופתי
אחריות

36 חודשים או 100,000 ק"מ )המוקדם מבינהם(אחריות יצרן

 FORD KUGA מפרט טכני



TrendTrend XTitanium Titanium Xרמת גימור

FWDAWDהנעה

בטיחות
)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים✔✔✔✔✔

)ESP( מערכת בקרת יציבות✔✔✔✔✔
)EBA( עם סיוע לבלימת חירום )EBD( מערכת לחלוקת כוחות הבלימה✔✔✔✔✔

)Curve Control( עם מערכת בקרת פניות )RSC( מערכת בקרת יציבות הגלגול✔✔✔✔✔
)HLA( מערכת סיוע זינוק בעלייה✔✔✔✔✔

Active City Stop מערכת לסיוע בבלימה בעיר✔✔✔✔
✔מערכת התרעה בפני התנגשות חזיתית עם סיוע בבלימה

✔מערכת בקרת שיוט מסתגלת השומרת מרחק מהרכב שמלפנים
מערכת Lane-Keeping System להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב 

✔✔✔✔המקורי

)RCTA( עם התראת תעבורה צולבת )BLIS®( מערכת לאיתור שטחים מתים✔✔✔
)HBC( החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות✔✔✔✔

מערכת Awacs )בהתקנה מקומית( לזיהוי והתרעה בפני תאונות דרכים הכוללת התרעת 
סטייה מנתיב, התרעת התנגשות, התרעה על אי שמירת מרחק, התרעת סכנת התנגשות 

בהולכי רגל או אופניים, זיהוי תמרורים והתראת דרך פנויה
✔✔✔✔

✔✔✔✔✔7 כריות אויר 
מערכת SOS משחררת את נעילת הדלתות ומפעילה את הצופר והבהוב נורות חירום בעת 

✔✔✔✔✔פתיחת כרית אויר

)TPMS( מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים✔✔✔✔✔
✔✔✔✔✔נקודות עיגון Isofix במושבים הקיצוניים בשורת המושבים השנייה

מערכת ®MyKey מאפשרת בין השאר הגבלת מהירות הנסיעה ועוצמת השמע המירבית 
✔✔✔✔✔הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב

✔✔✔✔✔אימובילייזר מקורי
חוץ

✔✔✔✔✔מערכת Stop-Start להדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק
235/55R17235/55R17235/50R18235/45R19235/45R19חישוקי סגסוגת קלה

✔✔✔✔✔גלגל חילופי זמני
✔✔✔✔✔שמשות כהות

✔✔✔✔✔פס עיטור כרום לחלונות הצד
✔כיוונון חשמלי, קיפול ידני, מחוממות עם מהבהבי פנייהמראות צד

כיוונון וקיפול חשמלי, מחוממות עם מהבהבי פנייה, תאורת 
✔✔✔✔גישה, קיפול חשמלי אוטומטי בעת נעילת הרכב

✔קדמיים - בעלי פעולת השהייה, עם מהירות ניתנת לכוונוןמגבים
✔✔✔✔קדמיים - בעלי הפעלה אוטומטית על-ידי חיישני גשם

✔✔✔✔✔אחורי - בעל פעולת השהייה
✔✔✔הלוגןפנסי חזית

✔✔קסנון עם תאורת פנייה
✔✔✔✔בעלי הפעלה אוטומטית ופעולת כיבוי מושהה

✔✔✔✔✔פנסי ערפל קדמיים
LED מסוג )DRL( תאורת יום✔✔

LED פנסים אחוריים מסוג✔✔✔
דלת אחורית מתרוממת 

חשמלית
✔✔✔עם מנגנון רתיעה ואפשרות הפעלה מהשלט

✔✔פתיחה וסגירה ללא מגע יד
✔✔✔✔✔מסיט רוח )"ספוילר"( אחורי בצבע הרכב

✔✔✔✔✔מסילות גג כסופות
פנים

✔✔כניסה ונעילה ללא מפתח
✔✔✔✔✔כפתור התנעה )ללא מפתח( 

מערכת EcoMode - תצוגת מידע להשגת חיסכון אופטימלי בדלק ופליטת מזהמים 
✔✔✔✔✔מינימלית

טעינה רגנרטיבית חכמה חוסכת דלק במידת האפשר על-ידי הטענת המצבר רק כאשר 
✔✔✔✔✔אינך לוחץ על דוושת ההאצה

✔✔✔✔✔מחשב דרך
✔✔✔✔מרכז הודעות בעל צג "4.2 

FORD KUGA אביזרים ומערכות



אביזרים ומערכות FORD KUGA )המשך(

TrendTrend XTitanium Titanium Xרמת גימור

פנים )המשך(

מקוריתסוגמערכת שמע
מולטימדיה 

בהתקנה 
מקומית

MyFord Touch® מקורית
Sony® עם מערכת שמע מסוג

✔✔רדיו / נגן תקליטורים
✔✔✔מתגי הפעלה על גלגל ההגה

דיבורית ®Bluetooth עם אפשרות להשמעת מוסיקה
✔✔✔מהטלפון הנייד

Multi Touch 8" מסך מגע✔✔
✔✔מצלמת נסיעה לאחור

USB שקע✔✔✔
SD רדיו ואפשרות לשימוש בכרטיס✔

✔✔שליטה באמצעות מסך המגע או לחצני הפעלה

מערכת ניווט 
 

אפליקציית ניווט Waze ואפליקציות 
✔נוספות

✔מקורית של פורד

®SYNC3 הפעלה קולית )לא בעברית, לא כולל מערכת 

✔הניווט(

Apple CarPlay*✔✔
669רמקולים

 * באמצעות טלפון נייד מתוצרת אפל בלבד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות
✔✔✔✔✔מערכת בקרת שיוט עם מגביל מהירות

✔✔✔✔✔מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת עם פתחי אויר לשורת המושבים השניה
✔✔✔✔✔גלגל הגה וידית הילוכים מצופים עור
✔✔✔✔✔בקרי העברת הילוכים מגלגל ההגה

✔✔✔גג פנורמי נפתח חשמלית
✔✔✔✔✔חלונות חשמליים עם פתיחה / סגירה בלחיצה אחת ושליטת הנהג על תפעול כל החלונות

✔עם מצב יום / לילהמראה פנימית
✔✔✔✔עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור

✔✔✔✔✔תא אחסון עילי למשקפיים
מערכת תאורת
כניסה / יציאה 

✔סטנדרטית
✔✔✔✔עם כיבוי מושהה בעת יציאה מהרכב

✔✔✔✔✔תאורת תקרה LED עם עמעום תאטרון ותאורת מפה מלפנים ומאחור
✔✔✔תאורת אווירה LED עם אפשרות לבחירת צבע התאורה

✔✔✔גימורי כרום פנימיים
✔✔✔✔✔כיסוי אזור המטען

✔✔כוונון ידני במושב הנהג )6 כיוונים(מושבים קדמיים
✔✔✔כוונון חשמלי במושב הנהג )10 כיוונים(

✔✔✔✔✔כוונון ידני במושב הנוסע הקדמי )4 כיוונים(
✔✔✔כוונון ידני של תמיכת אזור הגב התחתון

✔חימום
✔✔✔✔✔משענת יד מתכווננת

✔✔✔✔✔כוונון ידני של משענות הגבמושבים אחוריים

✔✔✔✔✔מושב אחורי מפוצל ביחס 60:40 עם קיפול למצב שטוח

✔✔✔משענת יד מרכזית מתקפלת עם 2 מחזיקי כוסות
✔✔מגשים מתקפלים בגב המושבים הקדמיים

✔✔בד שחורריפודים
✔עור משולב בד שחור

✔✔עור שחור / בז'



דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**

מידות חיצוניות

1,562 מ"מ

2,065 מ"מ

1,565 מ"מ

1,838 מ"מ

4,524 מ"מ

1,713 מ"מ

קוד 
דגם

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

30Kuga FWD Trend4
34Kuga FWD Trend X7
35Kuga FWD Titanium7
36Kuga FWD Titanium X7
33kuga AWD Titanium X7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב 
:Trend ברמת גימור

7
●
●

●
X
●

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה אקטיבית 
מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

X
X
X
X
X
●
●

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמות רוורס 
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות

זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Trend X ברמת גימור

7
●
●

●
X
●

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה אקטיבית 
מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

●
X
●
●
●
●
●

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמות רוורס 
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות

זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Titanium/Titanium X FWD ברמות גימור

7
●
●

●
X
●

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה אקטיבית 
מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

●
●
●
●
●
●
●

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמות רוורס 
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות

זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
X מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Titanium X AWD ברמת גימור

7
●
●

●
●
X

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב

בקרת סטייה אקטיבית 
מנתיב

ניטור מרחק מלפנים
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

●
●
●
●
●
X
X

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

מצלמות רוורס 
שליטה באורות גבוהים
חיישני חגורות בטיחות

זיהוי דו גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה

רמת
בטיחות

גבוהה
רמת

בטיחות
נמוכה

0 1 2 3 4 5 6 7 8

רמת האבזור הבטיחותי:

זיהום
מרבי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי )גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009 715/2007  ועידכוניו  EC נתוני היצרן, ע"פ בדיקת מעבדה, תקן*

צריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*הנעה
FWD6.013בינעירונית8.6עירונית
AWD זיהום6.215בינעירונית9.3עירונית

מזערי 1514131210987654 11321
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מידע נוסף באתר: www.ford.co.il ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב: 9777*

לתשומת לבך!
בחלק מהדגמים, מערכות הבטיחות כוללות Awacs בהתקנה מקומית.  -

נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי   -
ביחס לנתוני המעבדה.  

המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת פורד ודלק מוטורס  -
בע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מוקדמת. פנה לנציג המכירות   

לקבלת מידע.  

http://www.ford.co.il

