
DS 7 CROSSBACK
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

S P I R I T  O F
A V A N T - G A R D E
S P I R I T  O F

A V A N T - G A R D E



Total permissible mass in EEC charge 2,135משקל כולל מותר
(MTAC)

:MAXIMUM MASS TOWABLE (in kg)משקלי גרירה מותרים )ק״ג( 
750Unbraked trailerמשקל מותר לגרירת גרור ללא מערכת בלימה 

1,550Braked trailerמשקל מותר לגרירת גרור עם מערכת בלימה 
3,685Permissible total mass (MTRA)משקל כולל מותר רכב + גרור

80Max load on roof barsמשקל העמסה מרבי על מסילות הגג
 BRAKES - TIRESבלמים - צמיגים

מתלים קדמיים 

 מתלים עצמאיים, תומכות 
מק-פרסון עם זרועות A תחתיות, 

קפיצי סליל, בולמי זעזועים הידראוליים 
 מבוקרי מחשב, 

מוט מייצב

Front Axle: independent wheels, Mac 
Pherson axle with triangulated lower arms, 
coil springs, pilot operated telescopic 
hydraulic dampers and anti-roll bar 

מתלים אחוריים

 מתלים עצמאיים, רב-חיבורי, 
קפיצי סליל, בולמי זעזועים הידראוליים 

 מבוקרי מחשב, 
מוט מייצב

Rear Axle:  independent wheels, multi-link 
rear axle, coil springs, controlled telescopic 
hydraulic shock absorbers and anti-roll bar 

בלמים קדמיים/אחוריים
 דיסקים קדמיים מאווררים 

304x28 mm
290x12 mm דיסקים אחוריים

Front / rear brakes

235/50מידת צמיגים R19Pneumatic

BlueHDi 180hpTECHNICAL SPECIFICATIONמפרט טכני

מנוע
מנוע טורבו-דיזל בגאומטריה משתנה

ENGINEהזרקה ישירה בלחץ גבוה  

1,997Displacement in CCנפח המנוע )סמ"ק(
No. of cylindersמנוע קדמי רוחבי | 4 גלילים בשורהתצורה | מס' בוכנות

3,750Max. output HP at RPM / 180הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(
2,000Max. torque kg/ m at RPM / 40.8מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

EU6.2Standard of depollution תקן פליטה וזיהום אויר
Stop&Start - יעילות דינמיתSTTdStop&Start

PERFORMANCE (driver only)ביצועים
215Max. speed (km/h)מהירות מירבית )קמ"ש(

9.4Acceleration 0-100 km (sec)תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(
CONSUMPTION L/100 kmנתוני צריכת דלק ליטר/100 ק"מ*

5.6Urbanצריכת דלק עירונית 
4.4Extra urbanצריכת דלק בינעירונית

4.9Mixedצריכת דלק משולבת
128CO2 emissions g/kmפליטת CO2 ממוצעת גר'/ק"מ

FUEL SYSTEMמערכת דלק
55Fuel tank capacity (L)נפח מכל דלק )ליטר(

Fuel Typeסולר |  Diesel סוג דלק
TRANSMISSIONתיבת הילוכים
EAT8TRANSMISSIONתיבת הילוכים

Gearbox typeאוטומטית, פלאנטריתסוג תיבת הילוכים
8Number of gearsמספר הילוכים קדמיים

DIMENSIONSמידות ומשקלים
3Number of lock to lock steering wheel turnsמספר סיבובי הגה מנעילה לנעילה

10.45Turing circle (m)קוטר סיבוב )מטרים( 
4,573Length (mm)אורך )מ"מ( 
1,906Width (mm)רוחב )מ"מ(
1,625Height (mm)גובה )מ"מ(

VOLUMESנפח פנימי
5Number of doorsמספר דלתות

555Boot capacity ( L)נפח תא מטען )ליטר(
1,752Boot capacitywith folded rear seat (L)נפח תא מטען עם מושב אחורי מקופל )ליטר(

MASSES (in kg)משקלים )ק״ג( 
1,535Kerb weight (exc. Drive)משקל עצמי

600Payloadמשקל מטען מותר

*לפי נתוני יצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה
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GRAND CHICGRAND CHICSO CHICSO CHICTRIM LEVELרמת אבזור

INSPIRATION DS חבילת גימור פנים

 Inspiration DS
OPERA

Inspiration DS
 RIVOLI

Inspiration DS
 RIVOLI

Inspiration DS 
PERFORMANCE Line

INSPIRATION DS  Art Black Basalt
 NAPPA  Leather seats
with watchstrap design

 CLAUDIA Leather seats
MISTRAL

 CLAUDIA Leather seats
MISTRALAlcantara®

STANDARD & OPTIONAL EQUIPMENTמפרט אבזור ומערכות
AUDIO & NAVIGATIONשמע וניווט

מערכת שמע  

NAC B4 (2 micros) : 
- Connected 3D 

navigation* 
- Trituner AM/FM 

- 8 speakers 
- 1 USB/iPod 

- Bluetooth/Streaming 
- Mirrorlink/iPod Out 

- WiFi/GPS antenna for 
connected services 
- Voice recognition 

- Video export in 12''3 
screen (if present) 

- Gracenote 
- DAB (Digital Audio 

Broadcast)

NAC B3 (2 micros) : 
- Connected 3D navigation* 

- Trituner AM/FM 
- 8 speakers 

- 1 USB/iPod 
- Bluetooth/Streaming 
- Mirrorlink/iPod Out 

- WiFi/GPS antenna for 
connected services 
- Voice recognition 

- Video export in 12''3 screen 
(if present)

NAC B3 (2 micros) :
- Connected 3D navigation*

- Trituner AM/FM
- 8 speakers

- 1 USB/iPod
- Bluetooth/Streaming
- Mirrorlink/iPod Out

- WiFi/GPS antenna for 
connected services
- Voice recognition

RCC A1 (1 micro) : 
- Bituner AM/FM 

- 8 speakers 
- USB/iPod Out 

- Bluetooth/Streaming 
Bluetooth 
- Arkamys

Audio system

capacitive touchscreen "8צג מגע מרכזי צבעוני "8
capacitive HD touchscreen "12.3צג מגע HD מרכזי צבעוני "12.3

  FOCAL Electra® פרימיום מתוצרת Hi Fi  חבילת סראונד
הכוללת: 14 רמקולים, סאב וופר, רמקולים בגימור כרום

FOCAL Electra® HiFi system - 14 loudspeakers, subwoofer,  
loudspeaker grilles in metal

Cristal commandמתג שליטה מרכזי בהגה ובקונסולה מרכזית בשיבוץ קריסטל
Techno Pack 1 (2 USB sockets behind the console)חבילת Techno )שני שקעי USB בקונסולה האחורית(

Wireless charger for Smartphone *Requires compatible smartphone -      - טעינה אלחוטית לסמארטפון *למכשירים תומכים

12V 12 -   - שקעV socket
SEAT PACK & ASSOCIATED FUNCTIONS מושבים ותכונות נלוות

 חבילת מושבים ארגונומיים מתכווננים חשמלית:
   - מושב נהג ומושב נוסע מתכווננים חשמלית

  - מושב אחורי מתקפל חשמלית, עם משענת יד מרכזית 

Electric Seats Pack :  
  - Electric driver and passenger seats 
  - Electrically foldable backrest with central armret 

מושבים מתכווננים חשמלית עם זכרון לנהג ולנוסע, כולל זכרון לתמיכת גב 
ELECTRICAL SEAT PACK with passenger pneumatic lumbar memoתחתון

Front Heated + ventilated seatsמושבים קדמיים מחוממים ומאווררים
Front massage seats + memory function for passenger pneumatic lumbar supportמערכת עיסוי בגב המושבים הקדמיים + זכרון לכיוונון פנאומטי לגב התחתון

Foldable and cushion rear benchמושב אחורי מתקפל 
Electrically adjustable bench backrestמשענות גב בכיוונון חשמלי במושב אחורי

Rear center armrestמשענת יד מרכזית אחורית
SERIAL EQUIPMENT אבזור סדרתי

Aluminum pedalsדוושות בגימור אלומיניום
Smart Electric Parking brakeבלם חנייה חשמלי חכם

DS ספי דלת קדמיים ואחוריים בגימור כרום עם לוגו
* PERFORMANCE Line - קדמיים בלבד

 Front and Rear door sill protector with DS monogram F/R 
*PERFORMANCE Line front only

Hands free access and startכניסה והתנעה ללא מפתח
Door handles, body color ידיות דלתות בצבע המרכב

Door handles, body color with keyless go function and chrom insertידיות דלתות בצבע המרכב בעיטורי כרום

:Easy Access Pack חבילתEasy Access Pack:
Loaded arms access -    - פתיחת תא מטען בידיים מלאות )תא מטען נפתח בהנפת רגל(

Motorized tailgate with remote -       - תא מטען חשמלי עם שלט 
Keyless access and start -      - כניסה והתנעה ללא מפתח
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GRAND CHICGRAND CHICSO CHICSO CHICTRIM LEVELרמת אבזור

INSPIRATION DS חבילת גימור פנים Inspiration DS
OPERA

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS 
PERFORMANCE LineINSPIRATION DS

 בקרת אקלים אלקטרונית בעלת שני אזורים: 
   - 3 מצבים רך / רגיל / מהיר

   - מפוח לאחר מגע
   - פונקציית AC מירבי

  - מצב אזור אקלים אחד

Automatic bi-zone air conditioning : 
- 3 diffusion modes Soft / Normal / Fast 
- "blower after contact" function 
- AC max function 
- Mono - zone mode (directly accessible)

Front automatic wipingמגבים קדמיים אוטומטיים 
Odor filter + pollen active carbon filterמסנן ריחות + מסנן חלקיקים פחם פעיל 

HD 12.3" לוח מחוונים דיגיטלי מלא בגודלDigital instrument cluster (DNH) 12.3" HD
 INSPIRATION אבזור המגיע כחלק מחבילת הפניםEQUIPMENT RELATED TO INSPIRATION

PERFORMANCE Line גלגל הגה בדיגוםPERFORMANCE Line steering wheel
Leater steering wheelגלגל הגה בעיטוף עור בתפירה ידנית

 Auto transmission: plain leather gearshift selectorידית העברת הילוכים תיבה אוטומטית בעיטוף עור מלא וידית העברת הילוכים
Black shiny door mirrorמראות צד בגימור שחור מבריק

Front Grille Shiny black paintingשכבה קדמית בגימור שחור מבריק
Front "DS Wings" Mat black paintingמסגרת שכבה קדמית בגימור שחור מט

Door trim cover DS PERFORMANCE Lineתפירת PERFORMANCE Line בריפוד הדלתות
 Illuminated door handlesידיות דלתות מוארות

Chrome side - rubbing stripsמסגרת כרום מסביב לחלונות
Monogram DS PERFORMANCE Line on two front doorsתגית PEFORMACE Line על גבי הדלתות הקדמיות

B.R.M R180 שעוןWatch B.R.M R180
Front/Rear floormatsשטיחונים קדמיים ואחוריים

PERFORMANCE Line שטיחונים קדמיים ואחוריים בגימור Front/Rear DS PERFORMANCE Line floormats

®DashBoard Alacantaraדשבורד בגימור אלקנטרה

DashBoard leather דשבורד בגימור עור בדוגמת חיתוך יהלום
DashBoard leather Nappa Basalte with pearl stitchingדשבורד בגימור עור נאפה בתפירת פנינה ייחודית

R1 rear centre TEP/PVC Carlaמשענת יד מרכזית אחורית דמויית עור
R1 rear centre Nappa Leatherמשענת יד מרכזית אחורית בגימור עור נאפה



GRAND CHICGRAND CHICSO CHICSO CHICTRIM LEVELרמת אבזור

INSPIRATION DS חבילת גימור פנים Inspiration DS
OPERA

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS 
PERFORMANCE LineINSPIRATION DS

WHEELSחישוקים 
חישוקי סגסוגת מדגם BEIJING במידה "19 לגימור

        DS PERFORMANCE Line
ø 718 - 235/50 R19

צלעות בגימור שחור
Carmin מרכז חישוק בגוון
כיסוי ברגים בגימור שחור

19'' BEIJING  alloy wheel  
DS PERFORMANCE Line
ø 718 - 235/50 R19
Diamanted Black - facetted
Carmin center cap
Black nut covers

חישוקי סגסוגת מדגם ROMA במידה "19
ø 718 - 235/50 R19

צלעות בעלות חיתוך דוגמת גלים בגוון אפור
מרכז חישוק בגוון שחור

כיסוי ברגים בגימור כרום

19'' ROMA  alloy wheel
ø 718 - 235/50 R19 
Diamanted Anthra Grey - with waves
Black center cap
Chromed nut covers

   135/80 R18 גלגל חלופי זמניTemporary sparewheel 135/80 R18
מערכת מתלים עם סריקה אקטיבית DS ACTIVE SCAN SUSPENSION הכוללת 
מצלמה לניטור הדרך, למערכת שלושה מצבים לכיול המתלים )נוחות, אוטומטי, 

ספורט(. המערכת מתאימה בהתאם למצב הנבחר את תגבור ההגה, תגובת 
המצערת ותיבת ההילוכים

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION
Continuous Damping Control (CDC) suspension with camera. Includes 3 modes 
driving suspension, steering power, throttle cartography and auto. transmission 
mapping (Comfort, Auto, Sport)

EXTIRIOR EQUIPMENTאבזור חיצוני
חבילת מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית, עם חיישן טמפרטורה 

ואיתות LED לפנייה:
Electric exterior mirrors with temp. sonde and LED turning indicators:

Electric folding -    - מתקפלות חשמלית
DS תאורת ספוט לקרקע בלוגו -    - DS spotlight LED

Reverse gear angle/Memo -    - זיכרון זווית והטיה מטה בנסיעה לאחור
BSD (blindspot detection) -    - זיהוי עצמים בשטח מת

Diming function driver/passenger -    - פונקציית עמעום לנהג ולנוסע
Frameless diming interior mirrorמראה פנימית אלקטרו-כרומטית מתכהה בגימור ייחודי ללא מסגרת

 LED פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגייתFront bumper with LED foglamps
Front Projectors Front Rangeפנסי חזית מתכווננים

DS ACTIVE LED VISIONיחידת תאורת LED קדמית אקטיבית בעלת 6 מצבי תאורה משתנים
Automatic ignition of projectorsהדלקה אוטומטית של תאורת החזית

Headlamps automatic switchהדלקה וכיבוי אוטומטיים של תאורת החזית
INTERIOR EQUIPMENTאבזור פנים

LED פנימית מסוג (Ambient) תאורת אווירהFull Led Ambient light
PolyAmbient Lighting(in addition to full LED Ambient lighting)תאורת אווירה פנימית (PolyAmbient) ב-8 גוונים משתנים בדלתות

:Modularity Packחבילת מודולרית:
P2P + 12V Socket + standard chrome threshold ensuring flat floor continuity -    - חיבור שקע חשמלי + שקע 12V, סף כרום המבטיח משטח הטענה שטוח

side storage units with removable partitions 2  -    - שתי יחידות אחסון צדיות עם מחיצה ניתנת להסרה
Chrome threshold trimגימור כרום לסף תא המטען

LED תאורת רגליים קדמית מסוגFront foot - well LED lights
SAFETYבטיחות 

Front Airbagsכריות אוויר קדמיות  
Inflatable curtains airbagsכרית אוויר מסוג וילון 

Side Airbags 1 Rowכריות צד קדמיות
Side Airbags 2 Rowכריות צד אחוריות

Deactivating for Passenger Airbagניתוק כרית אויר קדמית לנוסע
Whiplash protection, front seatsמשענות ראש קדמיות בעלות מערכת למניעת "צליפת שוט"

TPMSמערכת לניטור לחץ אויר בצמיגים - Tyre pressure monitoring system
Isofixאמצעי עגינה למושבי בטיחות לילדים Isofix במושבי צד אחוריים - rear seat
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INSPIRATION DS חבילת גימור פנים Inspiration DS
OPERA

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS
RIVOLI

Inspiration DS 
PERFORMANCE LineINSPIRATION DS

Pyrotechnical pretensioners front/rearחגורות בטיחות צולבות עם מערכות קדם מותחן קדמי/אחורי
DRIVING ASSISTANCEמערכות סיוע בנהיגה

:Advanced Safety Packחבילת בטיחות מתקדמת:
LKA (Lane Keeping Assist) -    - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב הנסיעה

ABSD (Active Blind Spot Detection) -    - מערכת אקטיבית לזיהוי עצמים בשטח מת
 DAA3 (Driver Attention Alert) -    - מערכת התרעה לתשומת לב נהג

 ETSR (Extended Traffic Sign Recognition) -    - מערכת מורחבת לזיהוי תמרורים ושלטים
    Reverse gear index -    - חיווי הילוך אחורי

0 קמ"ש     Active Safety Brake (AEBS2)  0- 140km/hמערכת בלימה אקטיבית 140-
DS CONNECTED PILOT חבילתDS CONNECTED PILOT

STOP & GO בקרת שיוט אדפטיבית -    - Adaptive Cruise Control STOP & GO
   LPA (Lane Position Assist) -    - בקרת סטייה מנתיב הכוללת שמירת מיקום בתוך הנתיב

DS Driver Attention Monitoring (DAA4)מערכת לניטור והתרעה על הסחת דעת/עייפות נהג (מצלמת IR מאחורי ההגה)
: DS Night Vision Packחבילת ראיית לילה:

  DS NIGHT VISION מערכת לזיהוי וראיית עצמים בלילה -              - DS NIGHT VISION
Vision 360° -    - מצלמת חנייה היקפית 360°

PARKING & MANEUVERING ASSISTANCEמערכות סיוע בתמרון וחנייה
Front Park Assistחיישני חנייה קדמיים
Rear Park Assistחיישני חנייה אחוריים

Reversing camera מצלמה אחורית לסיוע בחנייה
WINDOWSחלונות 

חלונות אחוריים כהים במיוחד
Over-tinted rear doors lateral windows (3.85mm) + rear quarters (3.85mm)  
+ rear window (3.5mm)

Laminated front & rear doors lateral windows (3.96mm)חלונות קדמיים ואחוריים כהים
 Heated windshield glassשמשה קדמית מחוממת

LED גג שמש פנורמי נפתח, חשמלי מלא, הכולל תריס פנימי חשמלי ותאורתPanoramic sunroof (tilting, sliding with powered sunshade and no LED lighting)
Polished inox roof railsפסי גגון אורך בליטוש מבריק

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק“מ*דגם
DS 7 CROSSBACK BlueHDi 180hp EAT8זיהום מזערי4.4בין עירוני5.6עירוני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי

תיאור דגםקוד דגם
8DS 7 CROSSBACK BlueHDi 180hp EAT8 רמת בטיחות

נמוכה
רמת בטיחות 
גבוהה

 * נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה. תקן EC715/2007. עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
**הדרגה מחושבת לפי תקנות   אוויר   נקי  ( גילוי   נתוני זיהום   אוויר   מרכב   מנועי   בפרסומת ),  התשס " ט  2009 

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק“מ*דגם
DS 7 CROSSBACK BlueHDi 180hp EAT8זיהום מזערי4.4בין עירוני5.6עירוני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מרבי

תיאור דגםקוד דגם
8DS 7 CROSSBACK BlueHDi 180hp EAT8 רמת בטיחות

נמוכה
רמת בטיחות 
גבוהה
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*מקורי אינו תומך עברית.
 הקטלוג הינו בינלאומי ומשכך עשויים להיות שינויים בין הדגמים המוצגים בו לנמכרים בישראל לרבות במפרטים ובאבזור הבטיחותי, מתן השירותים עשוי להשתנות מעת לעת ובכפוף להוראות היצרן. 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 הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח 
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