FOCUS ST-L i n e

מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

מפרט טכני FORD FOCUS HATCHBACK ST-Line
מרכב
רמת גימור
מידות ומשקלים
אורך  /רוחב  /גובה
רוחב כולל מראות צד
רוחק סרנים
מפשק גלגלים
שלוחה
מרווח גחון
נפח תא מטען
כושר גרירה מקסימאלי
משקל עצמי מרבי
מנוע
סוג
נפח
קדח  Xמהלך
יחס דחיסה
הספק מרבי
מומנט מרבי
קיבולת מיכל דלק (סוג)
תיבת הילוכים
סוג
יחס העברה

 5 Hatchbackדלתות
ST-Line

קדמי
אחורי
קדמית
אחורית

גרור עם בלמים
גרור ללא בלמים

(סמ"ק)
(מ"מ)

אחריות
אחריות יצרן

1,979
2,700
1,571
1,566
908
779
123
341
1,500
700
1,444

 3 ,EcoBoost 1.5Lצילינדרים בטור
1,496
84X90
11.0:1

(סל"ד  /כ"ס)
(סל"ד  /ק"ג-מ')
(ליטר)

182 / 6000
24.47 / 1600-4500

( 52בנזין)
אוטומטית פלנטרית  8הילוכים קדמיים

ראשון  /שני  /שלישי  /רביעי
חמישי  /שישי  /שביעי  /שמיני
אחורי

יחס העברה סופי
ביצועים (אומדנים ותחשיבים על-פי נתוני היצרן)
מהירות מקסימלית
 0-100קמ״ש
תאוצה
מערכת ההיגוי
סוג
קוטר סיבוב
מתלים
קדמיים  /אחוריים
סוג
בלמים
קדמיים  /אחוריים
סוג
בלם יד
מרווחי טיפולים תקופתיים
טיפול תקופתי

(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(מ"מ)
(ליטר)
(ק"ג)
(ק"ג)
(ק"ג)

1,440 / 1,825 / 4,387

2.036 / 2.645 / 3.417 / 5.036
0.694 / 0.864 / 1.000 / 1.420
4.293
2.94

(קמ"ש)
(שניות)

(מטר)

220
8.4

גל משונן וסבבת עם תגבור חשמלי ()EPS
11.3
מק'פרסון  /רב חיבורי
דיסק כפול מאוורר  /דיסק יחיד מלא
חשמלי בשילוב Auto-Hold
טיפול לפי הודעה בלוח השעונים או  15,000ק"מ
או  12חודשים ,המוקדם ביניהם
 36חודשים או  100,000ק"מ (המוקדם מבינהם)

אביזרים ומערכות FORD FOCUS HATCHBACK ST-Line
רמת גימור ST-Line
בטיחות
מערכות סיוע למערכת הבלימה TC ,HLA ,ESP
 Post-Collision Brakingמערכת סיוע בבלימה לאחר התנגשות למניעת תאונה משנית
חבילת סיוע לנהג ™ Ford Co-Pilot 360+הכוללת:
מערכת להתרעה מפני התנגשות ( )AEBהכוללת זיהוי הולכי רגל וסיוע בבלימה
מערכת להתרעה בפני סטייה מנתיב וסיוע בהחזרת הרכב לנתיב המקורי ()LKS
מערכת בקרת שיוט מסתגלת הכוללת שמירת מרחק ,עצירה מלאה וזינוק מעמידה
מערכת  Lane Centeringהפועלת לשמירת הרכב במרכז הנתיב
מערכת המסייעת אקטיבית בהתחמקות מפני התנגשות ()Evasive Steering Assist
מערכת לזיהוי והתראה מפני עייפות הנהג
החלפה אוטומטית בין מצב תאורת הדרך לאלומות גבוהות ()HBC
 6כריות אויר עם אפשרות ביטול כרית אויר למושב הנוסע הקדמי דרך מחשב הדרך
נקודות עיגון  Isofixלמושב בטיחות במושבים האחוריים
( )TPMSמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים
מערכת ® MyKeyמאפשרת הגבלות בטיחות שונות הנשמרות בזיכרון מפתח הרכב
אימובילייזר מקורי
חוץ
מערכת  Stop-Startלהדממת המנוע בעת פעולה בסיבובי סרק לחסכון בצריכת הדלק
מסיט זרימה ("ספוילר") בצבע הרכב
סבכה קדמית ("גריל") בעיצוב ספורטיבי
פגוש קדמי ואחורי ספורטיבי
חצאית צד בצבע הרכב
יציאות מפלט כפולות
מסגרת חלונות בגימור שחור
חיישני אורות וגשם
פנסי חזית ותאורת יום ( )DRLמסוג LED
פנסי ערפל עוקבי פניה מסוג LED
פנסים אחוריים עם חתימת תאורה LED
שמשות כהות
חישוקי סגסוגת קלה 215/50R17 ST
גלגל חילופי זמני

אביזרים ומערכות

( FORD FOCUS HATCHBACK ST-Lineהמשך)

פנים

בלם יד חשמלי בשילוב Auto-Hold

בורר מצבי נהיגה Normal ,Sport ,Eco

כניסה והתנעה ללא מפתח
ספי כניסה ST
מראות צד עם קיפול חשמלי
דוושות ספורטיביות
הגה  STקטום מצופה עור מתכוונן ל 4-כיוונים עם מתגי הפעלה למערכת השמע ובקרת השיוט
פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה
מערכת מידע ובידור ®( SYNCבשפה האנגלית) הכוללת:
● תקשורת ® Bluetoothעם חיבור USB
● צג מגע " 8במרכז הקונסולה
●  6רמקולים
● צג מידע  LCDבלוח המחוונים
● *™ SYNC AppLink
● שליטה מגלגל ההגה ו/או הפעלה קולית
מערכת בקרת אקלים מפוצלת ל 2 -אזורים
משטח הטענה אלחוטי*
מצלמת נסיעה לאחור 180°
מראה פנימית עם עמעום אוטומטי למניעת סינוור
גימורים פנימיים דמויי קרבון
תקרה שחורה
מושב נהג עם תמיכה לגב תחתון
משענת יד קדמית מתכווננת
מושב אחורי מתפצל 60:40
ריפודי  STייחודיים
* פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים
**באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות

●

** Apple CarPlay™** / Android Auto

(בשפה האנגלית)

הגה  STקטום

מצלמת נסיעה לאחור  180⁰עם טווח ראייה רחב

משטח טעינה אלחוטי*

פנסי חזית מסוג LED

חישוקי סגסוגת קלה "17

*פועל רק עם חלק מהמכשירים הניידים

כחול כרום ()FCC

אדום לוהט* ()FCF

אפור מגנטי ()FCB

כסף מטאלי ()FCO

לבן ֶק ָר ִמי מטאלי ()FCL

אדום מרוצים ()FCZ

כחול עשיר ()FCD

לבן קפוא ()FC5

שחור מטאלי ()FCA

כחול בלייזר ()FCR

כחול מרוצים ()FCI

*צבע בתוספת תשלום

לתשומת ליבך!
דוגמאות הצבעים בעלון זה מוצגות לשם המחשה בלבד .בשל מגבלות הדפוס ,תתכנה סטיות מהצבעים והחומרים בפועל .היצע הצבעים כפוף לשינויים
אפשריים על פי מדיניות היצרן ולמגבלות המלאי .פנה לנציג מכירות לקבלת מידע עדכני.

רמת האבזור הבטיחותי:
קוד דגם

תיאור דגם

126

Focus 5HB 1.5L ST-Line

רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

4

2

3

0

1

רמת
בטיחות
נמוכה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6כריות אויר
● בקרת סטייה מנתיב
● בקרת סטייה אקטיבית
מנתיב
● ניטור מרחק מלפנים
 Xזיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
● בקרת שיוט אדפטיבית

מנוע

●
●
X

●
●
X

●

זיהוי הולכי רגל
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים ונמוכים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי דו גלגלי

צריכת דלק ממוצעת בליטרים
ל 100-ק"מ*

 Focus 5HB 1.5L ST-Lineעירוני  7.0בינעירוני 4.6
*נתוני היצרן ,ע"פ בדיקת מעבדה ,תקן  )EC) 692/2008ועידכוניו

מקרא:
● מערכת מותקנת בדגם הרכב
● מערכת אופציונאלית להתקנה
 Xמערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אויר מרכב מנועי**
זיהום 15
מרבי
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זיהום
מזערי

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אויר נקי (גילוי נתוני זיהום אויר מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט 2009

מידע נוסף באתר www.ford.co.il :ליצירת קשר עם אולם התצוגה הקרוב*9777 :

מקט 08.20/02/877

לתשומת לבך!
 נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה .צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך ,מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה ,ויכולה אף להגיע לפער משמעותיביחס לנתוני המעבדה.
 המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את המכוניות המיובאות בפועל לישראל .חברת פורד ודלק מוטורסבע"מ שומרות לעצמן את הזכות להכניס שינויים במפרט הטכני ,באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא ,בכל עת וללא הודעה מוקדמת .פנה לנציג המכירות
לקבלת מידע.

