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מפרט טכנימפרט טכני
תיאור המנוע

9K 1.5dCiקוד דגם מנוע
1461סמ”קנפח

טורי, 4תצורה, מס' צילינדרים
x 76.0 80.5מ”מקדחxמהלך

סולרסוג דלק
הזרקה ישירה, מסילה משותפתאספקת דלק

ביצועי המנוע
90 \ 4000כ”ס \ סל”דהספק מירבי
20.4 \ 2000קג”מ \ סל”דמומנט מירבי

תיבת הילוכים
ידנית, 5 הילוכיםסוג התיבה

3.727ראשוןיחסי העברה
2.048שני

1.321שלישי
0.971רביעי
0.738חמישי
3.545אחורי

3.733יחס העברה סופי
קדמיתהנעה

ביצועים
158קמ”שמהירות מירבית

צריכת דלק
55ליטרנפח מיכל דלק
5.9ליטר / 100 ק”ממסלול עירוני

4.4ליטר / 100 ק”ממסלול בין-עירוני
4.9ליטר / 100 ק”ממסלול משולב

CO2 130.0גר’ / ק”מפליטת

מידות חיצוניות
4400מ”מאורך

2011מ”מרוחב )כולל מראות(
1860מ”מגובה

2725מ”ממרחק סרנים
835מ”משלוחה קדמית

840מ”משלוחה אחורית
158מ”ממרווח גחון

מידות מטען
2040מ”מאורך מקסימאלי

1500מ”מרוחב
1358מ”מגובה מקסימאלי

1220מ”מרוחב בין בתי גלגל

משקלים
1430ק”גמשקל עצמי )*(

2040ק”גמשקל כולל
610ק”גמשקל העמסה )*(

1010ק”געומס סרן קדמי
1120ק”געומס סרן אחורי

640ק”גמשקל מירבי של גרור ללא בלמים )**(
750ק”גמשקל מירבי של גרור עם בלמים )**(

 * המשקל העצמי ומשקל העמסה תלויים באבזור של הרכב

טיפולים
מרווח טיפולים 30,000 ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם.

לרכב עם וו גרירה: 15,000 ק״מ או שנה, המוקדם מביניהם.



זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

4.4בינעירוני5.9עירוני
נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, 

Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC תקן
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מערכת בלמים
סוג המערכת

דיסקקדמיים
תוףאחוריים

היגוי
הגה כוח בתגבור חשמליסוג

מערכת מתלים
מוט קרפסוןקדמי

קפיץ עלה אחודאחורי

חישוקים וצמיגים
175/70R14Cאינץ’גודל חישוקים

מפרט אבזור

אבזור חיצוני
2+4 דלתות מטעןמספר דלתות

מראות חשמליות 
נעילה מרכזית

שמשות אחוריות כהות
אבזור פנימי

דיבורית Bluetooth נשלטת מגלגל ההגה * 
 USB+AUX חיבור

מיזוג אוויר
2חלונות חשמל קדמיים

מערכת שמע + 2 רמקולים
כיוון גובה פנסים

הגה מתכוונן לגובה 
ספסל אחורי מפוצל 60\40 בקיפול כפול

תא אחסון בקונסולה מרכזית
מחזיקי כוסות קדמיים

מחשב דרך
בקרת שיוט ומערכת מגביל מהירות

מגב אחורי
* תאימות מכשיר הסלולאר לתוכנת ה-Bluetooth איננה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.

בטיחות
2כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

2כריות אוויר צד
2כריות אוויר מסוג וילון

ABS — למניעת נעילת גלגלים בכביש רטוב
EBD — חלוקת מאמצי הבלימה

BAS — הגברת כוח הבלימה בזמן חירום
ESP — מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

משענות ראש אקטיביות לנהג ולנוסע, ולנוסעי מושב אחורי
קורות פלדה להגנה בזמן התנגשות צד

עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב לתינוק )ספסל אחורי(
tPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים
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מידות

גובה 
1860 מ“מ

אורך הרכב
 4400 מ“מ

רוחב הרכב
 2011 מ“מ

מרווח גחון
 158 מ“מ

מרחק סרנים
 2725 מ“מ

QM1 K51 KL0

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה 
של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות 

לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח
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