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מפרט טכני  - גרנד סניק
1.5 ליטר טורבו דיזל אוט' CVT 2.0 ליטר בנזין דגם

K9KN8 M4RF7 קוד מנוע

ישירה עם מסילה משותפת רב-נקודתית הזרקת דלק

4,000 / 110 6,000 / 140 הספק מירבי )כ”ס / סל”ד מירבי(

1,750 / 24.5 3,700 / 19.9 מומנט מירבי )קג”מ / סל”ד(

)8( 4 )16( 4 מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים( 

76X80.5 84X90.1 מהלך X קדח )מ”מ(

סולר בנזין נטול עופרת סוג דלק

EURO 5 תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

גיר רציף CVT אוטומטית כפולת מצמדים, 6 הילוכים סוג התיבה

מתלים

עצמאיים פסבדו-מקפרסון עם מוט מייצב קדמיים

קורת פיתול אחוריים

בלמים

דיסק מאוורר, 296 קדמיים )מ"מ קוטר(

דיסק, 274 אחוריים )מ"מ קוטר(

מערכת היגוי

תגבור חשמלי משתנה סוג

5.64 רדיוס סיבוב בין מדרכות )מטר(

צמיגים

205/60R16 מידות צמיגים

ביצועים

180 190 מהירות מירבית )קמ”ש(

14.3 11.4 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

תצרוכת דלק

23.3 15.4 ממוצע, נסיעה בינעירונית )ק”מ/ליטר(

18.5 9.2 ממוצע, נסיעה עירונית )ק”מ/ליטר(

21.3 12.3 ממוצע, נסיעה משולבת )ק”מ/ליטר(

60 קיבולת מיכל דלק )ליטר(



)*( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.

אקספרסיון מפרט אבזור - רמת גימור/אבזור
אבזור נוחות ותפעול

+ מזגן אוויר מקורי

+ בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת

+ פתחי מיזוג לספסל האחורי

+ נעילה מרכזית חשמלית עם כרטיס חכם + נעילה נפרדת לתא מטען + אפשרות להדלקת אורות מרחוק 

+ מתג התנעה + התנעה באמצעות כרטיס חכם

+ תצוגת לוח מחוונים דיגיטלית כוללת מד מהירות וסל"ד, ניתנת להתאמה אישית

+ בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות

+ בלם-חנייה חשמלי עם מנגנון הפעלה/שחרור אוטומטי

+ גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק

+ ריפוד עור לגלגל ההגה

+ מושב נהג מתכוונן גובה/זווית/מרחק/קשיות גב תחתון

+ שורת מושבים אחורית מתקפלת לרצפת הרכב

+ משענת יד מרכזית בעלת יכולת תנועה על מסילה )קדימה/אחורה( בין המושבים הקדמיים הכוללת תא אחסון

+ כיוונון חשמלי למראות הצד

+ 12V שקע חשמל
+ 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת

+ וילונות צד לחלונות אחוריים

+ מרימי שמשות

+ מסילות גג לעיגון מטען על גג הרכב

+ מערכת שמע מקורית עם פקדי שליטה מגלגל ההגה

+ שקע AUX לחיבור מקור שמע חיצוני + שקע USB לחיבור מקור שמע חיצוני
+ תא אחסון ברצפת הרכב מקדימה ומאחורה

+ קישוריות Bluetooth לחיבור אביזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד )*(
+ תא כפפות עם תאורת פנים

+ חיישני אורות עם מנגנון הפעלה אוטומטית של פנסי הרכב

+ חיישני גשם עם מנגנון הפעלה אוטומטית של המגבים

אבזור חיצוני

+ פגושים ופסי הגנה לדלתות הצד בצבע הרכב

+ פנסי ערפל קדמיים

+ פנסי LED קדמיים לתאורת יום
+ חישוקי סגסוגת “16

אבזור בטיחות

+ ESP - מערכת בקרת יציבות

+ ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

+ EBD - מערכת לחלוקת מאמצי בלימה

+ EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום

+ מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה - ASR, הכוללת מערכת סיוע לעלייה במדרון

+ 6 כריות אוויר

+ עוגני איזופיקס בשורת המושבים האמצעית

+ מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני

+ חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון

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



מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט
4,573 אורך כללי A
2,770 מרחק סרנים B
885 שלוחה קדמית C
905 שלוחה אחורית D

1,536 מפתח גלגלים קדמי E
1,539 מפתח גלגלים אחורי F
1,845 רוחב כללי G
2,077 רוחב עם מראות צד פתוחות G1
1,645 גובה כללי )ללא מסילות גג לעיגון המטען( H
1,671 גובה כללי )כולל מסילות גג לעיגון המטען( H1
1,984 גובה עם דלת תא מטען פתוחה H2
614 גובה סף תא המטען J
120 מרווח גחון K

1,478 מרווח מרפקים - מושבים קדמיים M
1,474 מרווח מרפקים - שורת מושבים שניה M1
1,308 מרווח מרפקים - שורת מושבים שלישית M2
1,445 מרווח כתפיים - מושבים קדמיים N
1,433 מרווח כתפיים - שורת מושבים שניה N1
1,209 מרווח כתפיים - שורת מושבים שלישית N2
968 מרווח ראש - מושבים קדמיים P
908 מרווח ראש - שורת מושבים שניה P1
842 מרווח ראש - שורת מושבים שלישית P2
925 רוחב עילי פתח תא מטען Y

1,010 רוחב תחתי פתח תא המטען Y1
1,105 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים Y2
845 גובה פתח תא המטען Z

1,103/1,273 אורך רצפת מטען מינימום/מקסימום )שורת מושבים 3 מקופלת( Z1
1,900 אורך רצפת מטען )שורות מושבים 2+3 מקופלות( Z2
2,755 אורך רצפה כולל Z2
416 אורך רצפת מטען )עד שורת המושבים השלישית( Z4

נפחי הטענה )ליטר(
208 נפח תא המטען ללא קיפול מושבים

564-702 נפח תא המטען עם שורת מושבים שלישית מקופלת
1,863 נפח תא המטען עם שורות מושבים 2-3 מקופלות

92 סה"כ נפח של תאי האחסון השונים )ללא תא מטען(
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בין  נתונים אלה מבוססים,  האירופאיים המחייבים,  עפ"י התקנים  בבדיקות מעבדה המבוצעות  נקבעו  נתונים אלה  נתונים שהתקבלו מהיצרן.  על  זה מבוסס  עלון 
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, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח
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מדד זיהום אוויר*
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009. Regulation (EC) 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

זיהום מירבינתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
8.115משולב6.5בינעירוני10.9עירוניבנזין 2.0 ל׳ אוט׳

4.715משולב4.3בינעירוני5.4עירוניטורבו דיזל 1.5 ל׳ אוט׳


