
רנו פלואנס
סדאןתאור בשירטוט

 530 נפח תא מטען

A2,702 מרחק סרנים 

B4,618 אורך כללי 

C908 שלוחה קדמית 

D1,010 שלוחה אחורית 

E1,541 מפתח גלגלים קדמי 

F1,563 מפתח גלגלים אחורי 

G1,809 רוחב כללי 

G12,037 רוחב עם מראות פתוחות 

H)1,479 גובה )ללא מטען 

J727 גובה רצפת הטעינה 

K120 מרווח גחון 

M1,480 מרווח מרפקים קדמי 

M11,475 מרווח מרפקים אחורי 

N1,420 מרווח כתפיים קדמי 

N11,392 מרווח כתפיים אחורי 

P1892 מרווח ראש קדמי 

P2850 מרווח ראש אחורי 

Y11,020 רוחב תחתי של תא המטען 

Y21,160 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים

Z456 מפתח דלת אחורית

Z2504 גובה מתחת לכיסוי מטען

Z31,025אורך תא מטען
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מפרט טכני

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו 
להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, תוספות והאיבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. 1/09. ט.ל.ח

מפרט מס’ 010810

www.renault.co.ilלפרטים נוספים חייגו מכל טלפון: 5501* 
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*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

1 3 52 4 6 7 8 10 129 11 13 14 15
מדד זיהום אוויר*

זיהום מזערי זיהום מירבי

EC/3/2004*EEC/1268/80 *נתוני היצרן, עפ”י בדיקת מעבדה, תקן

מפרט איבזור - רנו פלואנס
אקספרסיוןאותנטיקרמת גימור / איבזור

++מזגן אוויר מקורי

+-בקרת אקלים מפוצלת + פתחי איוורור מאחור

++נעילה חשמלית מרכזית עם מפתח / נעילה נפרדת לתא המטען

+-תא כפפות מואר ומקורר

+-בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות הנשלט מההגה

+-גלגל הגה מתכוונן לגובה )מצופה עור - בדגם אקספרסיון(

++חלונות חשמל )4(

++מערכת שמע מקורית + שליטה מההגה + 4 רמקולים

++שקעי MP3 לחיבור מכשירי שמע חיצוניים )התקן USB למערכת השמע בדגם אקספרסיון(

+-חיישן חנייה בתנועה לאחור

++מראות חשמל

++מראות חיצוניות בצבע הרכב 

v12 משענת יד מרכזית במושבים הקדמיים + תא אחסון + שקע-+

+-חיישני אורות וגשם 

++תאורת קריאה למושבים הקדמיים ולמושבים האחוריים הקיצוניים

+-פנסי ערפל קדמיים

++מושב נהג עם כוונון לגובה

+-מושב נהג ארגונומטרי )עם כוונון קשיות גב המושב(

++מושב אחורי מפוצל )1/3-2/3( עם משענת יד מרכזית

++פגושים בצבע הרכב

+-תאורה בדלתות

BlUEtootH מערכת-+

+-תא אחסון למשקפי שמש

++תאורת איתות במראה

+-חישוקי סגסוגת אלומיניום )בדגם 2 ליטר בלבד(

בטיחות

++6 כריות אוויר

++עוגני איזופיקס במושבים האחוריים הקיצוניים 

++מתג ניתוק כריות אוויר לנוסע במושב הקדמי

++חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון )קדם מותחנים ומגביל עומס במושבים הקיצוניים(

++חגורות בטיחות קדמיות, אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס, שלוש נקודות עיגון 

++מבנה המרכב מותאם לתקן EURoNCAP להגנה להולכי רגל נגד פגיעה 

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים++

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי בלימה++

 EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום++

ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה + ESP - מערכת בקרת יציבות++

מפרט טכני - רנו פלואנס
סדאן 1.5 - דאבל קלאץ’סדאן 1.5סדאן 2.0סדאן 1.6מנוע

lZBRoA lZBGot lZBD06 lZB30Eקוד דגם

K4MM4RKtK9KJ8K9KN8מנוע

1,5981,9971,4611,461נפח מנוע בסמ"ק

ישירה עם מסילה משותפת+טורבוישירה עם מסילה משותפת+טורבורב - נקודתיתרב - נקודתיתהזרקת דלק

161688שסתומים

79.5/80.584/90.184/90.184/90.1מהלך X קדח )מ"מ(

105/6,000143/6,000110/4,000110/4,000הספק מירבי )סל”ד/כ"ס(

14.8/4,25019.88/370024.46/175024.46/1750מומנט מירבי )סל”ד/קד”מ(

דיזלדיזלבנזין נטול עופרתבנזין נטול עופרתסוג דלק

תיבת הילוכים
EDC ידני - 6 הילוכיםגיר רציף CVtטיפטרוניק / 4

ביצועים

180195185190מהירות מירבית )קמ"ש(

11 שניות11 שניות10.1 שניות13.9 שניותזינוק מ-0 ל-100 קמ"ש

תצרוכת דלק )ק"מ / ליטר(
17.216.392525ממוצע בין-עירוני )ק"מ/ליטר(

9.49.5217.8519.2ממוצע עירוני )ק"מ/ליטר(

 ממוצע בנסיעה משולבת
13.312.982022.7)ק"מ/ליטר(

 הגה כח חשמלי בעלמערכת היגוי
הגברה משתנה

הגה כח חשמלי בעל הגברה 
משתנה

 הגה כח חשמלי בעל
הגברה משתנה

 הגה כח חשמלי בעל
הגברה משתנה

5.5 )מטר(5.5 )מטר(5.5 )מטר(5.54 )מטר(רדיוס סיבוב בין מדרכות

מתלים
 פסבדו-מקפרסוןקדמיים

עם מוט מייצב
קורת רוחב עם מוט מייצב

 פסבדו-מקפרסון
עם מוט מייצב

קורת רוחב עם מוט מייצב

 פסבדו-מקפרסון
עם מוט מייצב

קורת רוחב עם מוט מייצב

 פסבדו-מקפרסון
עם מוט מייצב

קורת רוחב עם מוט מייצב אחוריים

צמיגים
205/65R15205/60R16205/65R15205/65R15

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסקדיסקדיסקדיסקבלמים אחוריים

משקלים
1,2051,3721,3601,398משקל עצמי )ק"ג(

1,7601,7851,7851,814משקל כולל )ק"ג(

60606060קיבולת מיכל דלק )ליטר(

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

l1.6 10זיהום מירבי5.8בינעירוני10.6עירוניפלואנסl1.5 5זיהום מירבי4בינעירוני5.6עירוניפלואנס

l2.0 11זיהום מירבי6.1בינעירוני10.5עירוניפלואנסDC4 l1.5 4זיהום מירבי4בינעירוני5.2עירוניפלואנס


