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רומיג תמרו  ינדיעונמ  LXןיזנב 1.0  טוא ' EXןיזנב 1.25  טוא ' ןיזנב 1.25 
"ק) מס  ) 9981,2481,248חפנ

ךלהמ  X חדקX 71 84X 71 79X 71 79
הסיחד 1:10.51:10.51:10.5סחי 

"ד/כ"ס) לס  ) 69/6,20085/6,00085/6,000קפסה
"מ) גק "ד/ לס  ) 9.7/3,50012.3/4,00012.3/4,000טנמומ

תודימ
מ"מ)  ) 3,5953,5953,595ךרוא
מ"מ)  ) 1,5951,5951,595בחור

מ"מ)  ) יללכ 1,4801,4801,480הבוג 
מ"מ)  ) םילגלג 2,3852,3852,385סיסב 

ק"ג)  ) ימצע 1,020-1,3401,020-1,3401,020-1,340לקשמ 
( רטיל  ) ןעטמ את  200200200חפנ 

קלד
100 ק"מ '/ תעצוממ ל קלד  4.25.35.3תכירצ 

'( ל  ) קלד לכימ  353535חפנ 
םיגימצ
R14 165/60R14 165/60R14 165/60הדימ

יפולח ינמזלגלג  ינימ  ינמזלגלג  ינימ  ינמזלגלג  ינימ  לגלג 
םילתימ

םעימדק ןוסרפקמ  תוכמות 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

םע ןוסרפקמ  תוכמות 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

םע ןוסרפקמ  תוכמות 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

,ירוחא לותיפ תרוק  גוסמ  ררגנ 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

, לותיפ תרוק  גוסמ  ררגנ 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

, לותיפ תרוק  גוסמ  ררגנ 
בציימ טומו  לילס  יציפק 

םימלב
ררוואמימדק ררוואמקסיד  ררוואמקסיד  קסיד 
קסידקסידקסידירוחא
תוחיטב

שארהו הזחה  לע  הנגהל  תוימדק  ריווא  תוירכ 
( ימדקה עסונל  ריווא  תירכ  קותינל  תורשפא  )√√√

ףוגה לע  הנגהל  תוידיצ  ריווא  √√√תוירכ 
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םינפלמ םיבשויה  ישאר  לע  הנגהל  ןוליו  תוירכ 
םע תידיצ  תושגנתה  לש  הרקמב  רוחאמו 

תוכפהתה ינשייח 
√√√

םילגלג תליענ  תעינמל   ABS תכרעמ√√√
המילבה חוכ  תוסיוול   EBD תכרעמ√√√

הכישמ תרקבל   TCS תכרעמ√√√
תוביצי תרקבל   ESP תכרעמ√√√

םוריח תמילבל  עויסל   BAS תכרעמ√√√
םיעסונה יבשומב   Isofix ןוגיע √√√תודוקנ 

םיימדק םיבשומב  תוננווכתמ  שאר  תונעשמ 
√√√םיירוחאו

תוירוחא תותלדב  םידליל  ןוחטיב  √√√תליענ 
םיבשומב ןוגיע  תודוקנ  םע 3  תוחיטב  תורוגח 

ןחתומ םדק  םע  √√√םיימדקה 

יעסונל ןוגיע  תודוקנ  םע 3  תוחיטב  תורוגח 
ירוחאה √√√בשומה 

תוחיטב תורוגח  תריגחל  תילוק  הארתה 
םיימדקה √√√םיבשומל 

ירוקמ רזייליבומיא )  ) עונמ √√√תבשמ 
רוזבא

ןנווכתמ גהנ  √√√אסכ 
ןנווכתמ ילמשח  חוכ  √√√הגה 

יטמוטוא תורוא  יוביכ  √√√ןונגנמ 
המצוע בר  ירוקמ  √√√ןגזמ 

USB/IPOD/AUX עקש√√√
למשח תונולח  √√√העברא 
MP3 קסיד √√√וידר 

םילוקמר √√√העברא 
ECO ןווחמ םע  ךרד  √√√בשחמ 

שמש ךכוסב  √√√תוארמ 
םיימדקה םיעסונל  תוסוכ  תזיחאל  √√√ןקתמ 

לופיק 60:40 םע  םיירוחא  √√√םיבשומ 
ימדקה עסונה  בשומל  תחתמ  ןוסחא  √√√את 

בכרה ךותמ  תילמשח  קלד  לכימ  √√√תחיתפ 
בכרה עבצב  √√√םישוגפ 
בכרה עבצב  √--תוארמ 

םיכוליהה תידילו  הגהל  רוע  √--יוסיכ 
לפקתמ √--חתפמ 

ףסכ עבצב  תותלדל  √--תוידי 
םיימדק לפרע  √--יסנפ 

םוינימולא √--יקושיח 
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