
דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

 COOPER PACEMAN6.310בינעירוני9.9עירוניאוטומטית

 COOPER S PACEMAN6.08בינעירוני10.1עירוניאוטומטית

 COOPER S PACEMAN ALL 46.511בינעירוני10.9עירוניאוטומטית

(EC) 715/2007*459/2012W  |   (EC) 715/2007*459/2012J נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה. תקנים*

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס”ט 2009

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
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MINI PACEMAN

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות
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MiNi PACEMAN

ליצירת קשר ולפרטים: 269*

לתשומת ליבך!
את  בהכרח  תואמים  ושאינם  למועד הפקתו  עדכניים  נתונים  ומציג  בינלאומי  הינו  זה  בעלון  המידע 
המכוניות המיובאות בפועל לישראל. חברת MINI 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.

:MINI אולמות תצוגה

אולם תצוגה תל-אביב
רחוב המסגר 12  

תל אביב 6777667
טל: 03-6899056

פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69

נשר, חיפה 3295004
טל: 04-8202024

פקס: 04-8202426

אולם תצוגה ירושלים
דרך בית לחם 140 

א.ת. תלפיות, ירושלים 9342011
טל: 02-6722688

פקס: 02-6710621



MINI PACEMAN PEPPER

אבזור סטנדרטי
MINI COOPER

PACEMAN
 אוטומטי

MINI COOPER S 
PACEMAN 
אוטומטי

MINI COOPER S 
PACEMAN All 4

אוטומטי

PEPPERPEPPERPEPPER  רמת גימור

טכנולוגיה - הנעה ותמסורת

***הגה כח חשמלי בתלות מהירות

**לחצן ספורט

***הגה עור ספורט כולל מתגי פיקוד בגלגל ההגה

**פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

טכנולוגיה - עזרה לנהג

מחשב נסיעה : זמן, טמפ' חיצונית, תצרוכת דלק, 
***מהירות ממוצעת

***חיישני חנייה אחוריים

טכנולוגיה - ראיה ותאורה

***פנסי ערפל

***חיישן גשם ואורות

**פנסי איתות צידיים שקופים

***חיישן מראה פנימית נגד סנוור

***חבילת אורות

בטיחות

CBC,ABS, DSC מערכות***

DTC מערכת**

***6 כריות אוויר

***ISOFIX במושב האחורי 

***ביטול כרית אוויר נוסע קדמי

עיצוב חיצוני

***ספוילר אחורי בצבע הגג

***צבע גג ומראות חיצוניות בצבע הרכב / לבן / שחור

***ידיות דלתות בכרום

***גימור כרום חיצוני

עיצוב פנימי

  Dark Anthracite גימור פנימי **

Dark Silver גימור פנימי*  

Diagonal Track -ריפוד בד* **

Carbon Black קו צבע***

אבזור פנימי - מיזוג

***בקרת אקלים

אבזור פנימי - מושבים ונוחות במושבים

***כוון מכאני גובה כסא לנהג ולנוסע קדמי

***4 מושבים

***מעקה אבזור מרכזי )לאורך פנים הרכב) )2 חלקים)

***פיצול מושב אחורי

***כוונון גובה ומרחק גלגל ההגה

***מושבי ספורט לנהג ונוסע קדמי

אבזור פונקציונלי פנימי וחיצוני

***מתקן כוסות )2 קדמי)

***מראות צד חשמליות מתחממות 

***משענת יד קדמית

***חבילת אחסון

***אימובילייזר מקורי + נעילה מרכזית +חלונות חשמל

בידור ותקשורת

Radio MINI Boost CD***

 Aux חיבור ***

צמיגים

 Five Star Single חישוקי סגסוגת קלה דגם*

205/60R16 חתך צמיגים*

 Five Hole Black Star חישוקי סגסוגת קלה דגם**

205/55R17 חתך צמיגים**

Runflat צמיגי**

Runflat חיישן***

MINI PACEMAN CHILI

אבזור סטנדרטי
MINI COOPER

PACEMAN
אוטומטי

MINI COOPER S
 PACEMAN
אוטומטי

MINI COOPER S 
PACEMAN All 4

אוטומטי

CHILICHILICHILI  רמת גימור

טכנולוגיה - הנעה ותמסורת

***הגה כח חשמלי בתלות מהירות

***לחצן ספורט

***הגה עור ספורט כולל מתגי פיקוד בגלגל ההגה

**פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

טכנולוגיה - עזרה לנהג

מחשב נסיעה : זמן, טמפ' חיצונית, תצרוכת דלק, 
***מהירות ממוצעת

***חיישני חנייה אחוריים

טכנולוגיה - ראיה ותאורה

***פנסי ערפל

***חיישן גשם ואורות

***פנסי איתות צידיים שקופים

**פנסי קסנון

***חיישן מראה פנימית נגד סנוור

***חבילת אורות

בטיחות

CBC,ABS, DSC מערכות***

DTC מערכת**

***6 כריות אוויר

***ISOFIX במושב האחורי 

***ביטול כרית אוויר נוסע קדמי

עיצוב חיצוני

***ספוילר אחורי בצבע הגג

***צבע גג ומראות חיצוניות בצבע הרכב / לבן / שחור

***ידיות דלתות בכרום

***גימור כרום חיצוני

עיצוב פנימי

  Dark Anthracite גימור פנימי**

Dark Silver גימור פנימי*

Hot Cross ריפוד משולב בד / עור***

Carbon Black קו צבע***

אבזור פנימי - מיזוג

***בקרת אקלים

אבזור פנימי - מושבים ונוחות במושבים

***כוון מכאני גובה מושבי נהג ונוסע קדמי

***4 מושבים

***מעקה אבזור מרכזי )לאורך פנים הרכב) )2 חלקים)

***פיצול מושב אחורי

***כוונון גובה ומרחק גלגל ההגה

***מושבי ספורט לנהג ונוסע קדמי

אבזור פונקציונלי פנימי וחיצוני

***מתקן כוסות )2 קדמי)

***משענת יד קדמית

***חבילת אחסון

חבילת מראות חיצוניות הכוללת קיפול מראות חשמלית 
***וחימום מראות חיצוניות

***אימובילייזר מקורי + נעילה מרכזית +חלונות חשמל

בידור ותקשורת

Radio MINI Boost CD***

 Aux חיבור ***

צמיגים

 Five Star Double חישוקי סגסוגת קלה דגם*

205/55R17 חתך צמיגים*

Turbo Fun חישוקי סגסוגת קלה דגם**

225/45R18 חתך צמיגים**

Runflat צמיגי***

Runflat חיישן***

MINI PACEMAN

MINI COOPER PACEMANMINI COOPER S PACEMANMINI COOPER S PACEMAN ALL 4מפרט טכני

3 / 34 / 34 / 4מספר דלתות / מושבים

4115 / 1786 / 1522 מ”מ4115 / 1786 / 1522 מ”מ4109 / 1786 / 1518 מ”מאורך הרכב/ רוחב / גובה

1996 מ”מ1996 מ”מ1996 מ”מרוחב כולל מראות

2596 / 11.6 מ”מ / מטר2596 / 11.6 מ”מ / מטר2596 / 11.6 מ”מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

שלוחה קדמית / שלוחה 
769 / 750 מ”מ769 / 750 מ”מ764 / 749 מ”מאחורית

124 מ”מ124 מ”מ135 מ”ממרווח גחון

נפח תא מטען )עם מושבים 
330 )1080) ליטר330 )1080) ליטר330 )1080) ליטראחוריים מתקפלים)

47 ליטר47 ליטר47 ליטרנפח מיכל דלק

(EC( 1470 ק”ג1405 ק”ג1360 ק”גמשקל עצמי

משקל כולל מותר / כושר 
865 / 510 ק”ג1800 / 510 ק”ג1755 / 510 ק”גהעמסה

משקל מותר לגרירת גרור עם 
750 ק”ג750 ק”ג750 ק”גבלמים )!)

משקל מותר לגרירת גרור ללא 
500 ק”ג500 ק”ג500 ק”גבלמים )!)

75 ק”ג75 ק”ג75 ק”געומס מירבי מותר על הגג

סוג מנוע / מספר צילינדרים / 
טורי, רוחבי / 4 / 4טורי, רוחבי / 4 / 4טורי, רוחבי / 4 / 4שסתומים לצילינדר

מגדש טורבו יחיד בטכנולוגיית ללאגדישת טורבו
Twin Scroll

מגדש טורבו יחיד בטכנולוגיית 
Twin Scroll

סוג הזרקת דלק / טכניקת 
הזרקת דלק

הזרקת דלק ממוחשבת / 
Valvetronic

הזרקת דלק ישירה בדיוק 
Valvetronic / גבוה

הזרקת דלק ישירה בדיוק 
Valvetronic / גבוה

1598 סמ”ק1598 סמ”ק1598 סמ”קנפח מנוע

77 / 85.8 מ”מ77 / 85.8 מ”מ77 / 85.8 מ”מקדח / מהלך

184/5500 כ”ס/סל”ד184/5500 כ”ס/סל”ד122/6000 כ”ס / סל”דהספק המנוע / בסל"ד

מומנט מירבי / בסל"ד )עם 
16.3/4250 קג”מ / סל”דגידוש יתר)

24.5 / 1600-5000 
(26.5 / 1730-4500(

קג”מ / סל”ד 

24.5 / 1600-5000  
(26.5 / 1730-4500(

קג”מ / סל”ד 

1:11 / 91-98 אוקטן נטול יחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ)
עופרת )95)

1:10.5 / 91-98 אוקטן נטול 
עופרת )95)

1:10.5 / 91-98 אוקטן נטול 
עופרת )95)

EU6EU5EU5תקן זיהום אוויר

סוג תיבת ההילוכים
אוטומטית, פלנטארית עם 

ממיר מומנט, 6 הילוכים 
קדמיים

אוטומטית, פלנטארית עם 
ממיר מומנט, 6 הילוכים 

קדמיים

אוטומטית, פלנטארית עם 
ממיר מומנט, 6 הילוכים 

קדמיים

יחסי העברה הילוך ראשון / 
שני/ שלישי/ רביעי

1: 4.148 / 2.37 /  1.556
/ 1.155

1: 4.044 / 2.371 / 1.556 
/ 1.159 

1: 4.044 / 2.371 / 1.556 
/ 1.159 

0.852 / 0.672 :0.8521 / 0.672 :0.8591 / 0.686 :1הילוך חמישי / שישי

3.193 :3.1931 :3.3941 :1הילוך נסיעה לאחור

4.6433.6833.683יחס העברה סופי

סבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן / חשמליסבבת ומוט משונן / חשמליסוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסקדיסקדיסקבלמים אחוריים

207 קמ”ש212 קמ”ש184 קמ”שמהירות מירבית

8.2 שניות7.8 שניות11.5 שניות0-100 קמ"ש

צריכת דלק )עירוני/בין עירוני/
משולב)

7.6 / 6.3 / 9.9
ליטרים / 100  ק”מ

7.5 / 6.0 / 10.1
ליטרים / 100  ק”מ

 8.1 / 6.5 / 10.9
ליטרים / 100  ק”מ

189 גרם / ק”מ175 גרם / ק”מ177 גרם / ק”מפליטת CO2 ממוצעת

196189203מדד ירוק

10811קבוצת זיהום

610 ק”מ660 ק”מ655 ק”מטווח נסיעה

R 16 92H205/55 R 17 91V205/55 R 17 91V 205/60צמיגים קדמיים*
R 16 92H205/55 R 17 91V205/55 R 17 91V 205/60צמיגים אחוריים*

Run Flat בלבדצמיגי Pepper כןכןעם חבילת

1525 / 1551 מ”מ1525 / 1551 מ”מ1534 / 1559 מ”מרוחב סרן קדמי / אחורי

* מידה סטנדרטית על פי מסמכי תקינה
)!) על פי תקינה ישראלית


