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בנזין 1.25 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' ידניביצועים
14.916.813.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

155145163מהירות מירבית )קמ"ש(

CO2 ערכי פליטה
ע"פ פרסומי היצרן ובתנאי ניסוי מעבדה

108137142

מפרט טכני

בנזין 1.25 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' ידנימנוע

סוג
DCVVT ,12V

,DOHC
3 גלילים

DCVVT ,12V
,DOHC

3 גלילים

DCVVT ,16V
,DOHC

4 גלילים
9989981,248נפח מנוע )סמ"ק(
x 8471 x 8471 x 78.8 71קדח/מהלך )מ"מ(

5,500/665,500/666,000/87הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
3,500/9.63,500/9.64,000/12.2מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

מתלים
עצמאיים מסוג מקפרסון ובולמי גזקדמיים
מתלה קשיח - קורת פיתול מאחדתאחוריים

175/65R14צמיגים
זמניגלגל חלופי

בלמים
ABS+EBD ,מערכת כפולה מוגברת כוח

דיסק מאווררקדמיים
דיסקאחוריים

אוטומטי 4+1אוטומטי 4+1ידני 5+1תיבת הילוכים
יחסי העברה

3.7272.9192.919ראשון
2.0561.5511.551שני

1.2691.0001.000שלישי
0.9060.7130.713רביעי

--0.774חמישי
3.6362.4802.480אחורי
4.4374.8464.587סופי

+++כריות אויר קדמיות לנהג ולנוסע
+++כריות צד לנהג ולנוסע

+++כריות וילון קדמי + אחורי
+++אפשרות לניתוק כריות אוויר במושב הנוסע 

 ABS + EBD מערכות בלמים+++
ESP מערכת בקרת יציבות+++
TCS מערכת בקרת משיכה+++

ESS איתות בלימת חירום+++
HAC מערכת סיוע בעלייה+++

VSM ניהול יציבות הרכב+++
+++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים

+++חגורות בטיחות קדמיות עם כוון גובה    
+++5 משענות ראש מתכווננות

+++קורות חיזוק בדלתות
נקודות עיגון למושבי בטיחות לתינוקות 

ISOFIX בתקן+++

ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית בזמן 
+++תאונה

   TPMS מערכת בקרת לחץ אוויר בצמיגים+++

מפרט בטיחות

הגה
הגה כח חשמלי MDPS, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה



אבזור סטנדרטי

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התאור המובא 
בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים 

הנעשים מעת לעת. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת 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 הפרוספקט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד.

לפרטים ולמידע על מרכזי המכירה של יונדאי ברחבי הארץ חייג 5606*

InspireInsightPremiumSupreme

בנזין 1.25 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' אוטו'בנזין 1.0 ל' ידניאביזר

++++מערכת מיזוג אוויר
++++גלגל הגה מתכוונן לגובה

4244חלונות חשמל
++++נעילה מרכזית
++-+מראות חשמל

++++פתיחת מכסה מיכל דלק ממושב הנהג
++++מראות וידיות בצבע הרכב

++++מושב נהג עם כיוון גובה
++++מושב אחורי מתקפל 60:40

++++מחזיקי כוסות שתייה
++++אימובילייזר מקורי

++++מד סיבובי מנוע
++++תאורה בתא המטען

++++מערכת שמע מקורית MP3 עם כניסת AUX/USB ואייפוד
++++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+---בלוטות' מקורי ושליטה קולית על מערכת השמע
+---הגה מצופה עור

++++תאורה בתא הכפפות
++++שילובי צבע במושבים, דלתות, דשבורד

++--כיס אחסון בגב המושב
+---מפתח שלט מתקפל

++--פנסי איתות במראות
++++DRL תאורת יום

SBL תאורת עזר בפנייה---+
++++שקע עזר 12vבתא המיטען



מפרט טכני - מידות
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דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
4.02בינעירוני6.0עירוני

5.04בינעירוני7.5עירוני
5.16בינעירוני8.0עירוני

EEC/80/1268 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,

התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מזעריזיהום מירבי 1 3 54 76 8 9 10 15141312112

*סעיף המשקלים מתאר את יכולת ההעמסה כפי שפורסם בספרי היצרן.
לאחר שקילת הרכב יתכנו שינויים.

 
מידות ( מ"מ )

בנזין 1.0 
 ידני

בנזין 1.0 
 אוטומט

בנזין 1.25 
 אוטומט

3,665אורך ) מ"מ(
1,660רוחב ) מ"מ(
1,500גובה ) מ"מ(

2,385רוחק סרנים ) מ"מ(
149מרווח קרקע ) מ"מ(

1,070מרווח רגליים קדמי ) מ"מ( 
820מרווח רגליים אחורי ) מ"מ(

1,008מרווח ראש קדמי ) מ"מ(
960מרווח ראש אחורי ) מ"מ(

1,306מרווח כתפיים קדמי

 
מידות ( מ"מ )

בנזין 1.0 
 ידני

בנזין 1.0 
 אוטומט

בנזין 1.25 
 אוטומט

1,301מרווח כתפיים אחורי
1,246מרווח מתניים קדמי
1,251מרווח מתניים אחורי

252נפח תא מטען ללא קיפול מושבים )ליטר(
1,046נפח תא מטען עם קיפול מושבים )ליטר(

9809701,010משקל עצמי )ק"ג(
1,4201,4401,455משקל כללי מורשה )ק"ג( 

4.78רדיוס סיבוב  )מטר(
40קיבולת מיכל דלק )ליטר( 

1.0 ל' ידני
1.0 ל' אוטו'

1.25 ל' אוטו'


