
stay open.
tHe neW MInI cabrIo.

(EC)715/2007*2015/45W :נתוני היצרן, עפ״י בדיקת המעבדה. תקן*

דגם
נתוני צריכת דלק

דרגת בליטרים ל-100 ק״מ*
זיהום אוויר בינעירוניעירוני

MINI COOPER CABRIO6.34.86

MINI COOPER S CABRIO7.25.07
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**
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MInI cooper cabrIoMInI cooper s cabrIo דגם
2 דלתות2 דלתותמרכב

2 / 24 / 4מספר דלתות / מושבים
3,850 / 1,727 / 3,8211,415 / 1,727 / 1,415מ״מ / מ״מ / מ״מאורך / רוחב / גובה

1,9321,932מ״מרוחב כולל מראות
2,495 / 2,49510.8 / 10.8מ״מ / מטרבסיס גלגלים / קוטר סיבוב

757 / 749598 / 577מ״מ / מ״משלוחה קדמית / שלוחה אחורית
115115מ״ממרווח גחון

  160 )215)  160 )215)ליטרנפח תא מטען )גג סגור( 
4044ליטרנפח מיכל דלק

(EC( 1,3051,370ק״גמשקל עצמי
1,765 / 1,695460 / 460ק״ג / ק״גכושר העמסה / משקל כולל מותר

אינו מורשה גרירהאינו מורשה גרירהמשקל מותר לגרירת גרור עם / ללא בלמים
מנוע

בנזין, טורי, רוחבי / 4 / 4בנזין, טורי, רוחבי / 3 / 4סוג מנוע / מספר צילינדרים / שסתומים לצילינדר
טכנולוגיית TwinPower Turboטכנולוגיית TwinPower Turboגדישת טורבו

הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוההזרקת דלק ישירה בדיוק גבוהסוג הזרקת דלק / טכניקת הזרקת דלק
1,4991,998סמ״קנפח מנוע

94.6 / 94.682 / 82מ״מ / מ״מקדח / מהלך
5,000-6,000 / 4,400192 / 136סל״ד / כ״סהספק המנוע / בסל״ד
1,250-4,600 / 1,25028.55 / 22.43סל״ד / קג״ממומנט מירבי / בסל״ד

11:1 / 95 אוקטן נטול עופרת11:1 / 95 אוקטן נטול עופרתיחס דחיסה / סוג דלק )מומלץ(
אירו EU6( 6)אירו EU6( 6)תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
אוטומטית, פלאנטרית, 6 הילוכים קדמייםאוטומטית, פלאנטרית, 6 הילוכים קדמייםסוג

4.459 / 2.508 / 1.555 / 4.4591.142 / 2.508 / 1.555 / 1.142יחסי העברה הילוך ראשון / שני / שלישי / רביעי
0.851 / 0.8510.672 / 0.672הילוך חמישי / שישי
3.1853.185הילוך נסיעה לאחור

3.6833.502יחס העברה סופי
ביצועים

206228קמ״שמהירות מירבית
8.77.1שניות0-100 קמ״ש

7.2 / 5 / 6.35.8 / 4.8 / 5.3ליטרים / 100 ק״מצריכת דלק )עירוני / בין עירוני / משולב(
123134גרם / ק״מפליטת CO2 ממוצעת
785785ק״מטווח נסיעה )בקירוב(

בטיחות ודינמיקת נהיגה
שינן וסבבת / חשמלי )EPS)שינן וסבבת / חשמלי )EPS)סוג ההגה / תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסקדיסקבלמים אחוריים

1,485 / 1,5011,485 / 1,501מ״מרוחב סרן קדמי / אחורי
מערכת החשמל

80 / תא המנוע70 / תא המנועאמפר-שעהקיבול המצבר / מיקום המצבר
150 / 1502,100 / 2,100אמפר / וואטאלטרנטור

EfficientDynamics

* / * / ** / * / *כיבוי מנוע אוטומטי בעצירה / הגה כוח חשמלי / אחזור אנרגיית בלימה
ECO PRO / אמצעים אירודינמיים מיוחדים * / * * / *

* / * * / * צמיגים בעלי התנהגות נמוכה לגלגול * / מצמד מדחס מזגן
*עבור צמיגים סטנדרטיים

MInI cooper cabrIoMInI cooper s cabrIoדגם

PepperPure LEDרמת אבזור
טכנולוגיה ומערכות הנעה והיגוי

*תיבת הילוכים אוטומטית בעלת 6 הילוכים
*תיבת הילוכים ״Sport״ אוטומטית בעלת 6 הילוכים

*פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה
Servotronic הגה כח חשמלי מסוג**

(Start/Stop( מנגנון עצור/סע**
*גלגל הגה ״Sport״ מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכות הבידור והמידע
*גלגל הגה ״JCW״ מצופה עור עם בקרי הפעלה למערכות הבידור והמידע

 MINI Driving Modes מערכת 
(Sport/Mid/Green( התאמת תפקוד מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר

**

*מערכת Performance Control - לשיפור אחיזת הגלגלים הקדמיים בשעת סיבוב
מערכות עזר לנהג

**מחשב דרך
**חיישני נסיעה לאחור
**מערכת בקרת שיוט

ראות ותאורה
*פנסי ערפל

  LED פנסי חזית ופנסי ערפל מסוג*
**חיישני גשם ואורות דרך

  MINI Excitement Package - חבילת תאורת אווירה**
**חבילת תאורת פנים

בטיחות
CBC ,ABS ,DSC מערכות**

**4 כריות אוויר עם אפשרות לניתוק כרית אוויר נוסע קדמי
**נקודות עיגון ISOFIX במושב אחורי להתקנת מושבי בטיחות לילדים

**מערכת הגנה נגד התהפכות במשענות הראש האחוריות
עיצוב חיצוני

**גג בד חשמלי בצבע שחור )נפתח ונסגר במהירות עד 30 קמ״ש)
**מראות צד בצבע הרכב

**גימור כרום חיצוני
עיצוב פנימי

Hazy Grey גימור פנימי*
Black Checkered גימור פנימי*

Firework ריפודי מושבים בד מדגם*
*ריפודי מושבים עור

Carbon Black קו צבע*
Glowing Red / Satellite Grey קו צבע פנימי לבחירה*

מושבים ואביזרי נוחות
**4 מושבים 

*מושבי Sport קדמיים
**חימום מושבים קדמיים

**כוונון גובה מושב הנהג והנוסע הקדמי
**כוונון גובה ומרחק גלגל הגה

**משענת יד קדמית
**פיצול גב מושב אחורי 50:50

**חבילת אחסון 
אבזור נוסף פנימי וחיצוני

**מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורים
**כפתור התנעה )ללא מפתח(

**מראות צד מחוממות
**קיפול חשמלי למראות צד

מידע ובידור
**מסך צבעוני בגודל ״6.5

MINI Connected עם MINI Visual Boost מערכת שמע מקורית**
**בקר פיקוד ראשי MINI Controller לשליטה על מערכות הרכב

 AUX וחיבור USB כולל ממשק Bluetooth תקשורת**
חישוקים וצמיגים

175/65R15 :חתך צמיגים Heli Spoke חישוקי סגסוגת קלה בקוטר ״15 דגם*
205/45R17 :חתך צמיגים Tentacle Spoke חישוקי סגסוגת קלה בקוטר "17 דגם*

*גלגל חליפי
Runflat צמיגי*

**מערכת לזיהוי והתראה מפני תקרים


