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נתוני צריכת דלק דגם
בליטרים ל-100 ק"מ*

דרגת 
זיהום

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים 
בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציור והמערכות הנלווים. כמו כן, ייתכנו הבדלים 
בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, 
הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום. התמונה להמחשה בלבד. טל״ח.
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5 דלתות5 דלתות5 דלתות

Access / ActiveAccess / ActiveAccess / Active

מנוע
119911991199נפח מנוע

333מספר בוכנות

121212מספר שסתומים

5750 / 575082 / 550082 / 110הספק מירבי )סל״ד / כ״ס(

2750 / 275012.0 / 150012.0 / 20.9מומנט מירבי )סל״ד / קג״מ(

הזנת דלק-הזרקה רב נקודתי

THP Turbo High Pressure                                    

Stop & Start מערכת                                     

תיבת הילוכים
ידנית עם 5 הילוכים קדמיים

אלקטרונית עם 5 הילוכים קידמיים

AISIN אוטומטית עם 6 הילוכים קדמיים

היגוי
הגה כוח משתנה  חשמלי 

10.410.410.4קוטר סיבוב בין מדרכות )מ’(

ESP - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

מתלים
 מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל

 )דמוי מק-פרסון( קפיצים לולייניים,
בולמי זעזועים הידראוליים מובנים

מאחור: זרועות עוקבות מתקשרות בקורה 
מתפתלת, בולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים
בלמים קדמיים : דיסקים מאווררים

תופיםתופיםבלמים אחוריים : דיסקים 

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים  

BAS - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום

ASR - מערכת לבקרת משיכה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

DSC - מערכת לשמירה על מסלול הפנייה

L PureTech 1101.2 L PureTech 821.2 L PureTech 82 1.2מפרט טכני

מידות )מ׳( 
3.9733.9733.973אורך כללי 

1.7391.7391.739רוחב כללי

1.461.461.46גובה כללי

2.5382.5382.538מרחק בין הסרנים

משקל )ק״ג(
CEE 1090980975משקל עצמי מינימום

165015531546משקל עצמי מורשה

נפח )ל’(
505050מיכל דלק

311311311תא מטען )מושבים אחוריים במצב רגיל(

115211521152תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

ביצועים )לפי נתוני היצרן. לנהג יחיד(
194178175מהירות מירבית בקמ״ש

9.814.512.2תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות(

31.335.533.7תאוצה מ-0 ל-1000 מטר

צמיגים 4 צמיגים רדיאלים
R 15 65 / 185R15 65/185 R15 65/185 

)CEE / 100/99 תצרוכת דלק )בליטרים ל-100 ק״מ ,לפי נתוני היצרן על פי תקן
6.14.65.5במסלול נסיעה עירוני

4.13.93.9במסלול נסיעה בינעירוני

4.84.24.5במסלול נסיעה משולב עירוני-בינעירוני

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

שונה מן האמור בפרסום זה.



Access Active

לוח מחוונים
מד מהירות 

מד סיבובי מנוע

מד מפלס דלק 

מד טמפרטורת נוזל קירור

התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי 

נורית בקרת-אורות דרך,מעבר ופנס ערפל אחורי

צג דיגיטלי למחשב דרך ומסרים

זמזם התראה להשארת אורות דולקים ומפתח במתנע

בטיחות אקטיבית
ESP - מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת הגלגלים

BAS - מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום 

ASR - מערכת לבקרת משיכה

EBD - מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

DSC - מערכת לשמירה על מסלול הפנייה

            מפתח אלקטרוני )אימובילייזר( 
נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה בנסיעה מעל 10 קמ״ש ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה

הדלקה אוטומטית של אורות אזהרה בזמן בלימת חירום

בטיחות פאסיבית
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסע מלפנים 

זוג כריות  אוויר צדיות לנהג ולנוסע מלפנים
זוג כריות אוויר )וילון( לשני הצדדים לאורך התיקרה

להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

מלפנים: חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם מותחן + כיוונון גובה

מאחור: חגורות בטיחות  נגללות עם 3 נקודות עיגון עם קדם מותחן לחגורות הצידיות

נורית התראה וזמזם על אי סגירת חגורות בטיחות  קדמיות

עגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק 

נהיגה
בקרת שיוט

מערכת להגבלת מהירות הנסיעה

מחשב דרך

פנסי ערפל קדמיים 

LEDפנסי יום 

FOLLOW ME HOME - מערכת להשהיית אורות בעת יציאה מהרכב

שליטה מההגה על תחנות רדיו, ווליום ומענה לשיחות טלפון

מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית, כוללות הפשרת אדים ומתקפלות  

Access Active

נוחות
מזגן אוויר מקורי

תא כפפות מקורר למשקאות ולמזון
מסך מרכזי גדול “7 עם שליטה על הרדיו, בי-טונר, קול “סטרימינג” 4 

25w רמקולים             

מערכת שמע עם טונר רדיו כפול, CD קורא MP3,  רמקולים

BLUETOOTH דיבורית

שקע  USB + AUX להפעלת אביזרים 

שקע 12V להפעלת אביזרים 

נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען עם שלט רחוק

הפעלה חשמלית ל-2 חלונות קדמיים

הפעלה חשמלית ל-4 חלונות

הרמה אוטמטית של החלונות בלחיצה ארוכה על כפתור השלט 

מגב אחורי והשהייה עם הפעלה אוטומטית בהילוך אחורי  

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

גימור חיצוני
צבע מטאלי

״415 חישוקי סגסוגת קלה

3 פנסי LED אחוריים

חלונות אחוריים כהים 

גריל קידמי ספורטיבי

פנסי ערפל קדמיים עגולים

מראות בגימור כרום

אופציהגג נפתח חשמלי

Access Active

גימור פנימי
גלגל הגה ספורטיבי

תאורת תקרה עם השהייה לכיבוי הדרגתי

תאורה בתא המטען

מושב הנהג מתכוונן לגובה

משענות ראש מלפנים עם כוונון גובה

מושב הנוסע הקדמי עם כיוונון גובה

3 משענות ראש מאחור עם כוונון גובה 

גב מושב אחורי מתקפל

גב מושב אחורי מתקפל 3/ 1, 3/ 2

משענות יד ותאי אחסון בדלתות הקדמיות והאחוריות 

תא כפפות מואר

משענת יד אמצעית מוארכת עם תא אחסון בין המושבים הקדמיים

אבזור


