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לוח מחוונים
מד מהירות

מד סיבובי מנוע
מד-מרחקים יומי עם מונה מתאפס

מד דלק ונורית התראה למפלס דלק נמוך
התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

צג דיגיטלי מרכזי: התראות, מחשב דרך, חיווי למצב תיבת
הילוכים, שעון, טמפרטורה חיצונית )מוצג ברדיו(

זמזם התראה כנגד השארת אורות דלוקים ומפתח במתנע

נוחות
מזגן אוויר מקורי

מערכת שמע MP3 CD , עם שקע אודיו AUX לחיבור אביזרי שמע
למערכת המקורית

מערכת מולטימדיה "7 עם שקע AUX + USB לחיבור אביזרי שמע 
למערכת המקורית

שקע 12V להפעלת אביזרים ומצת
BLUETOOTH דיבורית

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא מטען עם שלט רחוק
פתיחת תא המטען על ידי לחצן בשלט רחוק

הפעלה חשמלית ל - 4 חלונות
גלגל הגה מתכוונן לגובה

בנזין אוט' 
בלבד

בנזין אוט' 
בלבד

בנזין אוט' 
בלבד

בטיחות אקטיבית
ESP  - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות  

ABS  - מערכת למניעת נעילת הגלגלים  

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(
נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה

מעל 10 קמ"ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה
הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

גימור חיצוני
מראות וידיות בצבע הרכב

פגושים בצבע הרכב

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

נורית התראה וזמזם לאי סגירת חגורת הבטיחות של הנהג
מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם מותחן

מאחור: חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון
עגינות ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק

גימור פנימי
תא כפפות גדול נסגר

תאורת תקרה קידמית
תאורת קריאת מסמכים

תאורה בתא מטען
מושבים קדמיים:

מושב הנהג מתכוונן לגובה
משענות ראש מתכווננות לגובה

משענות יד ותאי איחסון בדלתות הקידמיות
קונסולה מרכזית מאורכת עם תושבות לכוסות

משענת יד אמצעית מוארכת עם תא אחסון בין המושבים
סוכך שמש עם מראת איפור לנוסע

כיסי איחסון בגב המושבים הקידמיים
שורה שניה:

גב המושב האחורי מתקפל 1/3, 2/3
2 משענות ראש מאחור

נהיגה
בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

מחשב דרך
פנסי הלוגן ראשיים
פנסי ערפל קדמיים

FOLLOW ME HOME-מערכת להשהיית אורות בעת יציאה מהרכב

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית כוללות הפשרת אדים

אבזור
ACTIVEACTIVE





1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009. CE/715/2007 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*
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4.0
דרגת זיהום תצרוכת דלק )ליטרים ל-100 ק”מ(*

אוויר
 1.2L 

 BLUE HDI 1.6L 
1.6L

 אלק' 82 כ"ס
ידני 100 כ”ס   

אוט' 115 כ”ס

מפרט טכני

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

אלקטרונית עם 5 הילוכים קדמיים 
 AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים

היגוי
הגה כוח משתנה

קוטר סיבוב בין מדרכות )מ'(
ESP  - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

בלמים
דיסקים בבלמים קידמיים

תופים בבלמים אחוריים
ABS  - מערכת למניעת נעילת הגלגלים  

EBA - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

מתלים
לפנים: גלגלים נפרדים דמויי מק-פרסון, קפיצים 

לולייניים, בולמי זעזועים טלסקופיים
מאחור: זרועות עוקבות מקושרות בקורה 

מתפתלת, בולמי זעזועים טלסקופיים 

10.710.710.7
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4

8

100/3750

25.9/1750

 BLUE HDI
1.6 L 100 ידני

1587

4
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115/6050

15.3/4000

 Vti
1.6 L 115 ‘אוט

1199

3

12

82/5750

11.9/2750

PureTech
1.2 L 82  ‘אלק 

מנוע
נפח מנוע

מספר בוכנות
מספר שסתומים

הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ( 

)COMMON RAIL( הזרקת מסילה משותפת
 Stop & Start  מערכת

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה 
לפי התקן האירופי. CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים 

נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה

ACTIVE

מידות )מ'(
אורך כללי  
רוחב כללי
גובה כללי

מרחק בין הסרנים
נפח )ל'(

מיכל דלק 
תא מטען

משקל )בק"ג(
משקל עצמי מינימום

משקל כללי מורשה

ביצועים )לפי נתוני היצרן(
מהירות מירבית בקמ"ש

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות( 
תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

צריכת דלק )ק”מ לליטר(
במסלול נסיעה עירוני

במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

4 צמיגים רדיאליים 
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