
 CITROËN JUMPY
AND 100% ELECTRIC JUMPY



177 כ״ס140 כ״ס177 כ״ס״140 כ״ס אוטו׳140 כ״ס״177 כ״ס120 כ״סמפרט טכני גרסאות דיזל

SMALL N1SMALL N1MEDIUM N1/M1MEDIUM M1MEDIUM N1LARGE N1/M1LARGE N1

מנוע טורבו דיזל
1,4991,997נפח מנוע

16שסתומים

4מספר בוכנות

120/3500177/3750140/4000177/3750140/4000177/3750הספק מירבי בסל״ד/כ״ס
30.6/175040.8/200037.7/200040.8/200037.7/200040.8/2000מומנט מירבי בסל״ד/קג״מ

22.4נפח )ל׳( מיכל אוריאה )מיכל לסינון פליטות של מנועי דיזל(

תיבת הילוכים
●●●●●אוטומטית פלאנטרית עם 8 הילוכים קידמיים

●●ידנית עם 6 הילוכים קידמיים

היגוי
11.311.312.4קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית●●●●●●●

מתלים 
 מלפנים: מתלה נפרד לכל גלגל עם זרועות משולשות, מוט מייצב, קפיצים לוליניים ובולמי זעזועים טלסקופיים

 מאחור: קורה מתפתלת עם מוט רוחבי, קפיצים לוליניים ובולמי זעזועים טלסקופיים 

בלמים
● דיסקים מאווררים בבלמים קידמיים

● דיסקים בבלמים אחוריים

משקל )בק״ג(
1,6161,7481,729/1,8091,8451,7771,845/1,7671,796 משקל עצמי*

1,0791,3521,371/1,2911,2551,3231,255/1,3331,304 כושר העמסה כולל הנהג

2,6953,100 משקל כללי מורשה

177 כ״ס140 כ״ס177 כ״ס״140 כ״ס אוטו׳140 כ״ס״177 כ״ס120 כ״סמפרט טכני

SMALL N1SMALL N1MEDIUM N1/M1MEDIUM M1MEDIUM N1LARGE N1/M1LARGE N1

מידות )במטרים(
4.6094.9595.309 אורך כללי 

1.920 רוחב כללי

1.9101.9501.940 גובה כללי

2.9253.275 מרחק בין הסרנים

2.1622.5122.862 אורך ריצפה לטעינה

1.628 רוחב פנימי בין הדפנות

1.22 גובה פתיחה אחורית

1.282 רוחב פתיחה אחורית

1.241×1.2380.935×0.745 מידות דלת צד )גובה/רוחב(

נפחים )בליטרים(
69 מיכל דלק 

4,6005,3006,100 תא מטען )ללא מושבים אחוריים(

ביצועים )נהג יחיד לפי נתוני היצרן(
160170 מהירות מירבית בקמ״ש

12.39.610.69.610.69.6 תאוצה 100-0 קמ״ש )בשניות(

כושר גרירה )ק״ג(
2,0002,5001,8002,5001,800/2,5002,500 עם בלמים

750 ללא בלמים

 צמיגים
N1 215/65R16215/60R17215/65R16215/60R17215/65R16215/65R16

M1 --215/65R16215/65R16-215/65R16-

●צמיג חלופי

תצרוכת דלק )ליטר/100 ק״מ(**
7.38.37.7/6.98.88.37.9/8.18.3נהיגה במהירות נמוכה

5.96.96.6/6.46.96.96.6/6.96.9נהיגה במהירות בינונית

5.76.36.26.26.36.3/6.26.4נהיגה במהירות גבוהה

7.57.98.27.77.88.2/7.87.9נהיגה במהירות גבוהה מאוד

6.67.37.2/77.27.27.3/7.27.3נתון צריכה משולב

*הנתון כולל נהג במשקל 75 ק״ג.
**נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הדרך,

מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.



E-JUMPY Medium M1 75 קילוואט50 קילוואטמפרט טכני גרסה חשמלית

מנוע
חשמליסוג מנוע

136הספק מרבי )כ״ס(
26.5מומנט מרבי )קג״מ(

  תיבת הילוכים  
●הילוך יחיד תמסורת הפחתה

היגוי
●הגה כח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

12.4קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳(

בלמים
●בלמים קדמיים: דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים: דיסקים

מתלים
●מלפנים: דמוי מקפרסון

●מאחור: קורה מתפתלת בעלת זרועות עוקבות

מידות )ס״מ(
4.959אורך כללי )מ׳(
1.92רוחב כללי )מ׳(
1.94גובה כללי )מ׳(

3.275מרחק בין סרנים )מ׳(

משקל )ק״ג(
1,9822,131משקל עצמי מינימום CEE )ק״ג(

1,033969כושר העמסה

3,0153,100משקל כללי מורשה )ק״ג(

750כושר גרירה ללא בלמים )ק״ג(

1,000כושר גרירה עם בלמים )ק״ג(

נפח )ל׳(
5,300תא מטען )ללא מושבים אחוריים(

ביצועים
130מהירות מרבית )מוגבלת אלקטרונית(

צמיגים
215/65R16צמיגים 

●גלגל חלופי

סוללה
400מתח )וולט( 

5075קיבולת )קוט״ש( 

11הספק טעינה רגילה )KW( בהתאם לעמדת הטעינה )טעינה תלת פאזית(

)11KW( 57שעות טעינה בטעינת תלת פאזי

251265צריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(*

221319טווח נסיעה מירבי לפי תקן WLTP )ק״מ(*

8 שנים או 160,000 ק״מאחריות הסוללה 

E-JUMPY Large M1 75KW 75 קילוואטמפרט טכני חשמלי

מנוע
חשמליסוג מנוע

136הספק מרבי )כ״ס(
26.5מומנט מרבי )קג״מ(

תיבת הילוכים  
●הילוך יחיד תמסורת הפחתה

היגוי
●הגה כח משתנה בהתאם למהירות הנסיעה

12.4קוטר סיבוב בין מדרכות )מ׳(

בלמים
●בלמים קדמיים: דיסקים מאווררים

●בלמים אחוריים: דיסקים

מתלים
●מלפנים: דמוי מקפרסון

●מאחור: קורה מתפתלת בעלת זרועות עוקבות

מידות )ס״מ(
5.309אורך כללי )מ׳(

1.92רוחב כללי )מ׳(
1.94גובה כללי )מ׳(

3.275מרחק בין סרנים )מ׳(

משקל )ק״ג(
2,161משקל עצמי*

939כושר העמסה

3,100משקל כללי מורשה )ק״ג(

750כושר גרירה ללא בלמים )ק״ג(

1,000כושר גרירה עם בלמים )ק״ג(

נפח )ל׳(
6,100תא מטען )ללא מושבים אחוריים(

ביצועים
130מהירות מרבית )מוגבלת אלקטרונית(

צמיגים
215/65R16צמיגים

●גלגל חלופי

סוללה
400מתח )וולט(

75קיבולת )קוט״ש(

11הספק טעינה רגילה )KW( בהתאם לעמדת הטעינה )טעינה תלת פאזית(

)11KW( 7שעות טעינה בטעינת תלת פאזי

267צריכת חשמל )וואט שעה/ק״מ(**

**WLTP 316טווח נסיעה מירבי )ק״מ( לפי תקן

8 שנים או 160,000 ק״מאחריות הסוללה

*הנתון כולל נהג במשקל 75 ק״ג.
**נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הדרך,

מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.



אבזור
לוח מחוונים

מחשב דרך הכולל: נתוני דרך וצריכת דלק
מד סיבובי מנוע, חום מנוע, דלק ונורית התרעה למפלס דלק נמוך )דיזל בלבד(

מד מרחקים דיגיטלי יומי עם מונה מתאפס
התרעה ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

נוריות בקרה – אורות דרך, מעבר, פנס ערפל אחורי
זמזם התרעה לאורות דלוקים

נהיגה ובטיחות
זוג כריות אוויר לנהג ולנוסעים מלפנים

ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

ESP – מערכת אלקטרונית לבקרת יציבות

ABS – מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBA – מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום

ASR – מערכת לבקרת משיכה

בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה
נורית התרעה על אי-חגירת חגורות בטיחות

פנסי הלוגן ראשים
כיוונון גובה אלומות אור בפנסים הראשיים

כוונון חשמלי למראות הצד

נוחות ושימושיות
צבע מטאלי )אופציה בתשלום(

מזגן אוויר מקורי
נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען באמצעות שלט רחוק

הפעלה חשמלית ל-2 חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
גלגל הגה מתכוון לגובה ולעומק

תאורת תקרה קדמית המופעלת עם פתיחת הדלתות
תאורה קדמית ואחורית בתא המטען

הכנה להתקנת רדיו
משענות ראש מלפנים עם כוונון לגובה

שורת מושבים קדמית: נהג+2
תושבות לכוסות

מכסה מיכל דלק ננעל
תא כפפות רחב

תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקדמיות
פסי הגנה צדיים

זוג חלונות חשמליים
מראות צד חשמליות

גימור חיצוני
שתי דלתות כנף בתא המטען )פתיחה 180 מעלות(

מראות וידיות בצבע שחור
פגושים בצבע גוף בשילוב צבע שחור

כיסוי גלגלים מעוצבים מפלסטיק

תוספת לאבזור לגרסה החשמלית
נהיגה ובטיחות

TPMS – מערכת לניטור לחץ אוויר

נוחות ושימושיות
USB שקע

שקע 12V – מקדימה: 2, מאחורה: 1

משענת יד לנהג
בלם יד חשמלי



*נתוני צריכת הדלק, צריכת החשמל וטווח הנסיעה הינן מבדיקות מעבדה שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלו בפועל מושפעים מתנאי הדרך,
מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ולכן עלול להיווצר פער ביחס לנתוני המעבדה.

סוללת 50/75 קילוואט-שעה

136 כ״ס ו-26.5 קג״מ

טווחי נסיעה של 221-319 ק״מ*

טעינה AC עד 11 קילוואט, תלת פאזית

 טעינה מ-0 ל-80% ב-30 דקות
)45 דק׳ בסוללת 75 קילוואט-שעה( 

בעמדת טעינה DC, 100 קילוואט

 יכולת גרירה עד 1,000 ק״ג
)נגרר עם בלמים(

 אחריות לסוללה ל-8 שנים
או 160,000 )המוקדם מבין השניים(

Ë-JUMPY 100% ELECTRIC







 צריכת דלק משולבתדגם
)ליטר ל-100 ק״מ(

 דרגת 
זיהום

JUMPY Large M1 Hdi 2.0L 140hp Driver+27.214משולב
JUMPY Large N1 Hdi 2.0L 140hp Driver+2 MT7.215משולב

JUMPY Large N1 Hdi 2.0L 177hp Driver+27.414משולב
JUMPY Medium M1 Hdi 2.0L 140hp Driver+17.214משולב

JUMPY Medium M1 Hdi 2.0L 140hp Driver+27.114משולב
JUMPY Medium M1 Hdi 2.0L 140hp Driver+2 MT715משולב

JUMPY Medium N1 Hdi 2.0L 177hp Driver+27.314משולב
JUMPY Small N1 Hdi 1.5L 120hp Driver+2 MT6.615משולב

JUMPY Small N1 Hdi 2.0L 177hp Driver+27.314משולב
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שורק ראשל״צ — מרק מושביץ 3, 03-6710354 | תל אביב — תובל 5, 03-6710333 | ירושלים — יד חרוצים 9 א.ת תלפיות י-ם, 02-6756555
אשקלון —  |  04-8810410  ,18 חיפה — רכב הצפון, בעלי מלאכה   |  073-3216190 יהודית,  1, אזה״ת קרית   באר שבע — תוצרת הארץ 
ציפורי,   — נצרת   |  073-2636321 9 אזה״ת,  — המוביל פוספלד, המוביל  כפר סבא   |  08-6759995 צפוני,  15, אזה״ת  רמ״ר, המרכבה 
09-8873225 9 אזה״ת צפוני,  נתניה — אמפאר, פנקס   |  04-9982287  ,22 2000, היוצרים  יורו   — כרמיאל   |  04-6572222  ,2003 כביש 

*4989

 ליצירת קשר עם נציג
 ותיאום נהיגת מבחן
סרקו את הברקוד

או התקשרו

citroen.co.il

 דרגת 
זיהום

 טווח נסיעה
חשמלית )ק״מ(

צריכת חשמל
)וואט שעה/ק״מ תיאור הדגם

1 221 251 JUMPY Medium M1 Exclusive 50KWh BEV 136hp AT
1 319 265 JUMPY Medium M1 Exclusive 75KWh BEV 136hp AT
1 316 267 JUMPY Large M1 Exclusive 75KWh BEV 136hp AT

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 והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים 
בדגם מסויים, 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.

כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

*נתוני היצרן עפ״י בדיקת מעבדה, תקן EU 2017/1151. עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס״ט 2009.

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

00 86321 750
 רמת
 בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:

4
 רמת

 בטיחות
נמוכה


