


לוח מחוונים
מד מהירות

מד סיבובי מנוע אלקטרוני

מד מפלס דלק אנלוגי

מד טמפרטורת נוזל קירור

מד  מרחקים יומי דיגיטלי עם מונה מתאפס

התראה דיגיטלית לביצוע טיפול שגרתי

נורית התראה לבלמים, שמן, חום מנוע, טעינה

נורית בקרה לאורות דרך, אורות מעבר, פנס ערפל אחורי

שעון זמן ספרתי

זמזם תזכורת כנגד השארת אורות דולקים והשארת 
מפתח במתג ההתנעה

עמעם תאורה )ראוסטט( ללוח המחוונים 

בטיחות אקטיבית
מערכת בקרת יציבות אלקטרונית - 
  ESP: Electronic Stability Program

מערכת ABS למניעת נעילת גלגלים  

מערכת BAS לתיגבור בלימה בשעת חירום

מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בעת בלימת חירום

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים

זוג כריות אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים 

ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק 
במושב הקדמי

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות(

מאחור: חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון

עגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק

ניתוק מערכת הזנת דלק ואטימת המיכל בזמן תאונה

סגרי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

 

מתז מים בשמשה האחורית

פנסי הלוגן ראשיים עם זגוגית חלקה

מערכת FOLLOW ME HOME להשהיית אורות לאחר 
ניתוק המנוע

כיוונון גובה אלומות אור של הפנסים הראשיים בתוך 
לוח המחוונים

2 מראות חיצוניות מתכווננות מבפנים

מפשיר אדים בשמשה האחורית

נהיגה
מתז מים ומגבים: 2 מהירויות והשהייה בשמשה 

הקדמית

נוחות
מזגן אוויר מקורי המותאם לארצות חמות

מערכת איוורור / חימום עם בקרת זרימה ומסנן אבק 
וחלקיקים

מערכת שמע נשלטת מההגה, CD, 2 רמקולים

שקעים 12V להפעלת אביזרים

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען 
באמצעות שלט רחוק )שלט אחד(

הפעלה חשמלית לחלונות הקדמיים

גימור חיצוני
4 חישוקי סגסוגת קלה

צבע מטאלי
פסי הגנה צדיים

פסי דמוי כרום בפנס האחורי ובפנסי האיתות
מראות ידיות דמוי כרום

פסי דמוי כרום בדלת אחורית
מכסה מיכל דלק ננעל 

אבזור
URBAN
5 דלתות

גימור פנימי
תאורת תקרה המופעלת בעת פתיחת דלתות עם כיבוי 

הדרגתי
משענות ראש מלפנים עם כיוונון לגובה

3 משענות ראש מאחור עם כיוון גובה
ריפוד מושבים בבד יוקרתי

גב מושב אחורי מתקפל
משענות יד ותאי אחסון בדלתות

תא כפפות גדול במיוחד
סוככי שמש עם מראת איפור



מפרט טכני
מנוע

נפח מנוע

מספר בוכנות

הספק מירבי )בסל"ד / כ"ס(

מומנט מירבי )בסל"ד / קג"מ(

הזנת דלק - הזרקה

הצתה אלקטרונית

1360

4

73/5200

12/3300

3.872

1.655

1.446

2.443

1.39

1.38

933

1.418

50

1130/245

166

13.7

35.1

8.2

4.7

6.0

10.2

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קידמיים

היגוי
הגה כח

קוטר סיבוב בין קירות )במטרים(
מתלים

מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל, קפיצים לולייניים, בולמי זעזועים 
הידראוליים

מאחור: מתלה נפרד מסוג זרועות נגררות, בולמי זעזועים 
הידראוליים

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית - 
ESP: Electronic Stability Program

בלמים  
בלמים קידמיים: דיסקים

בלמים אחוריים: תופים

מערכת ABS למניעת נעילת הגלגלים  

מערכת BAS לתיגבור בלימה בשעת חירום

מערכת EBD לחלוקת בלימה אלקטרונית

מידות )במטרים( 
אורך כללי

רוחב כללי

גובה כללי

מרחק בין הסרנים

רוחב פנימי קדמי )בגובה המרפקים(

רוחב פנימי אחורי )בגובה המרפקים(

משקל )בק"ג(
משקל עצמי

משקל כללי מורשה
נפחים )בליטרים(

מיכל דלק

תא מטען )מושב אחורי במצב רגיל / מקופל(

ביצועים )לפי נתוני היצרן/נהג לבד(
מהירות מירבית בקמ"ש

תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )בשניות(

תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

175/65  R14
צמיגים

4 צמיגים רדיאלים

תצרוכת דלק )בליטרים ל-100 ק"מ(* 
במסלול נסיעה עירוני

במסלול נסיעה בינעירוני

במסלול נסיעה משולב עירוני - בינעירוני

* נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה 
תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים   CE/80/1268 לפי התקן האירופי. 

נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה



1.4L1 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.

4
דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

בין עירוניעירוני 8.24.7
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* נפח 

מנוע

EEC/80/1268 נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה, תקן*
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