
דרגת זיהום אוירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

4.03בינעירוני5.9עירוניMINI COOPER ידני

4.24בינעירוני6.1עירוניMINI COOPER אוטומטי

4.96בינעירוני7.8עירוניMINI COOPER s ידני

4.64בינעירוני7.0עירוני MINI COOPER s אוטומטי

EC 715/2007*195/2013W  נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן*

ליצירת קשר
ולפרטים: 269*

לתשומת ליבך!
המידע בעלון זה הינו בינלאומי ומציג נתונים עדכניים למועד הפקתו ושאינם תואמים בהכרח את 
ודלק מוטורס בע"מ שומרות לעצמן את הזכות   MINI לישראל. חברת  המכוניות המיובאות בפועל 
להכניס שינויים במפרט הטכני, באביזרי המכוניות ובעלון זה מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה 

מוקדמת. פנה לנציג המכירות לקבלת מידע.
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MINI HATCHBACK
מפרט טכני ורשימת אביזרים ומערכות

:MINI אולמות תצוגה

אולם תצוגה תל-אביב
רחוב המסגר 12  

תל אביב 6777661
טל: 03-6899055/6
פקס: 03-6899053

אולם תצוגה חיפה
דרך בר יהודה 69

נשר, חיפה 3295004
טל: 04-8202024

פקס: 04-8202426

אולם תצוגה ירושלים
דרך בית לחם 140
ירושלים 9342011
טל: 02-6722688

פקס: 02-6710621

THE NEW MINI.
THE NEW ORIGINAL.

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

3 151 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס”ט 2009
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MINI HATCHBACK

MINI CooperMINI Cooper Sאבזור

pure LeDpure LeDרמת גימור
טכנולוגיה - הנעה ותמסורת 

*תיבת 6 הילוכים אוטומטית

*תיבת 6 הילוכים ספורט אוטומטית

אופציהאופציהתיבת 6 הילוכים ידנית

 servotronic הגה כח חשמלי מסוג**
הגה עור ספורט עם מתגי פיקוד

**מגלגל ההגה )שמע טלפון(

*פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

טכנולוגיה - עזרה לנהג

**מחשב דרך

**בקרת שיוט

**מערכת start stop אוטומטית )מנגנון עצור/סע(
מערכת MINI Driving Modes - התאמת תפקוד

)sport/Mid/Green( מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר**

**חיישני חנייה אחוריים

טכנולוגיה - ראיה ותאורה

LED פנסי ערפל מסוג**

LED פנסי חזית מסוג**

**חיישן גשם ואורות דרך

**חבילת תאורת פנים

**MINI Excitement package - חבילת תאורת אווירה

בטיחות

**6 כריות אוויר )כולל ביטול כרית אוויר נוסע קדמי(

CBs, ABs, DsC מערכות**

**IsOFIX במושב אחורי

עיצוב חיצוני

**צבעים לגג - שחור/לבן/צבע הרכב

**מראות צד בצבע גג הרכב

**ספוילר גג אחורי בצבע הגג

**גימור כרום חיצוני

עיצוב פנימי 

Hazy Grey גימור פנימי*

*גימור פנימי Black Checkerded )כולל טבעות דלת(

MINI HATCHBACK

MINI CooperMINI Cooper Sאבזור

pure LeDpure LeDרמת גימור

Firework ריפודי מושבים*

Double stripe ריפודי מושבים*

**קו צבע פנימי satellite Grey/Glowing RED )לבחירה(

אבזור פנימי - מערכת מיזוג אויר

**בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים

אבזור פנימי - מושבים ונוחות במושבים 

**4 מושבים

**כוונון ידני לגובה מושב הנהג והנוסע הקדמי

**כוונון ידני גובה/מרחק גלגל ההגה

**פיצול גב מושב אחורי 50:50

*מושבי ספורט קדמיים

**משענת יד קדמית

**חבילת אחסון

אבזור פונקציונאלי פנימי וחיצוני 

**כפתור התנעה )ללא מפתח(

**מראות צד מחוממות

**גג פנורמי נפתח חשמלית

**אימובילייזר מקורי

**חלונות חשמל + נעילה מרכזית

בידור ותקשורת

Radio MINI Visual Boost
**כולל MINI Controller ומסך “6.5

AUX וחיבור UsB כולל ממשק Bluetooth תקשורת**

צמיגים

Victory spoke חישוקי סגסוגת קלה דגם
 195/55R16 :בצבע כסף/שחור חתך צמיגים*

Tentacle spoke silver חישוקי סגסוגת קלה דגם
 205/45R17 :חתך צמיגים*

MINI ערכת ניפוח**

*גלגל חליפי

**מערכת לזיהוי והתראה מפני תקרים

MINI HATCHBACK

MINI CooperMINI Cooper Sאבזור 

pepperpepperרמת גימור

טכנולוגיה - הנעה ותמסורת

*תיבת 6 הילוכים אוטומטית

*תיבת 6 הילוכים ספורט אוטומטית

אופציהאופציהתיבת 6 הילוכים ידנית

 servotronic הגה כח חשמלי מסוג**

**הגה עור ספורט עם מתגי פיקוד מגלגל ההגה )שמע וטלפון(

*פקדי העברת הילוכים מגלגל ההגה

טכנולוגיה - עזרה לנהג

**מחשב דרך

**בקרת שיוט

**מערכת start stop אוטומטית )מנגנון עצור/סע(
מערכת MINI Driving Modes - התאמת תפקוד 

)sport/Mid/Green( מערכות הרכב לסגנון נהיגה נבחר**

**חיישני חנייה אחוריים

טכנולוגיה - ראיה ותאורה

**פנסי ערפל

**חיישן גשם ואורות דרך

**חבילת תאורת פנים

**MINI Excitement package - חבילת תאורת אווירה

בטיחות

**6 כריות אוויר )כולל ביטול כרית אוויר נוסע קדמי(

CBs, ABs, DsC מערכות**

**IsOFIX במושב אחורי

עיצוב חיצוני

**צבעים לגג - שחור/לבן/צבע הרכב

**מראות צד בצבע גג הרכב

**ספוילר גג אחורי בצבע הגג

**גימור כרום חיצוני

עיצוב פנימי

Hazy Grey גימור פנימי*

MINI HATCHBACK

MINI CooperMINI Cooper Sאבזור 

pepperpepperרמת גימור

*גימור פנימי Black Checkerded )כולל טבעות דלת(

Firework ריפודי מושבים*

Double stripe ריפודי מושבים*

**קו צבע שחור קרבון

אבזור פנימי - מערכת מיזוג אויר

**בקרת אקלים מפוצלת ל-2 אזורים

אבזור פנימי - מושבים ונוחות במושבים 

**4 מושבים

**כוונון ידני לגובה מושב הנהג והנוסע הקדמי

**כוונון ידני גובה/מרחק גלגל ההגה
**פיצול גב מושב אחורי 50:50

*מושבי ספורט קדמיים
**משענת יד קדמית

**חבילת אחסון

אבזור פונקציונאלי פנימי וחיצוני 

**כפתור התנעה )ללא מפתח(

**מראות צד מחוממות

*קיפול חשמלי למראות צד
**אימובילייזר מקורי

**חלונות חשמל + נעילה מרכזית

בידור ותקשורת

Radio MINI Visual Boost
**כולל MINI Controller ומסך “6.5

AUX וחיבור UsB כולל ממשק Bluetooth תקשורת**

צמיגים

Heli spoke silver חישוקי סגסוגת קלה דגם
 175/65R15 :חתך צמיגים*

Loop spoke silver חישוקי סגסוגת קלה דגם
 195/55R16 :חתך צמיגים*

MINI ערכת ניפוח**

*גלגל חליפי
**מערכת לזיהוי והתראה מפני תקרים

MINI HATCHBACK

Cooperמפרט טכני
ידני/אוטומטי

Cooper S
ידני/אוטומטי

מרכב

4/34/3מספר דלתות/מושבים

1414/1727/38211414/1727/3850מ“מאורך/רוחב/גובה

19321932מ“מרוחב כולל מראות

10.8/249510.8/2495מ“מ/מטרבסיס גלגלים/קוטר סיבוב

577/749598/757מ“משלוחה קדמית/שלוחה אחורית

124124מ“ממרווח גחון

211-731211-731ליטרנפח תא מטען

4044ליטרנפח מיכל דלק

11601235ק“ג-ידני)EC( משקל עצמי

11901250ק“ג-אוט’

כושר העמסה/משקל 
כולל מותר

1565/4501640/450ק“ג ידני

1595/4501655/450ק“ג-אוט’

6060ק“געומס מירבי מותר על הגג

מנוע

סוג מנוע/מספר צילינדרים/
שסתומים לצילינדר

בנזין, טורי, רוחבי/4/4בנזין, טורי, רוחבי/4/3

מגדש טורבו יחיד בטכנולוגיית Twin Power גדישת טורבו
Turbo

 Twin Power מגדש טורבו יחיד בטכנולוגיית
Turbo

סוג הזרקת דלק/טכניקת 
הזרקת דלק

הזרקת דלק ישירה בדיוק גבוההזרקת דלק ישירה בדיוק גבוה

14991998סמ“קנפח מנוע

82/94.682/94.6מ“מ/מ“מקדח/מהלך

136/4500-6000192/4700-6000סל“ד/כ“סהספק

22.4/125028.5/1250סל“ד/קג“ממומנט מירבי

יחס דחיסה/סוג דלק 
)מומלץ(

1:11 בנזין נטול עופרת
91-98, אוקטן )95(

1:11 בנזין נטול עופרת
91-98, אוקטן )95(

)EU6( אירו 6)EU6( אירו 6תקן זיהום אוויר
תיבת הילוכים

תיבת סוג
הילוכים 

ידנית

ידנית, 6 הילוכים קדמיים, מצמד חד-
דסקי יבש

ידנית, 6 הילוכים קדמיים, מצמד חד-
דסקי יבש

יחסי העברה הילוך 
ראשון/שני/שלישי

1.241/1.952/3.6151.393/2.136/3.923

0.683/0.806/0.9690.756/0.892/1.088הילוך רביעי/חמישי/שישי

3.5383.538הילוך נסיעה לאחור

3.4213.588יחס העברה סופי

תיבת הילוכים סוג
אוטומטית

אוטומטית, פלאנטרית עם ממיר 
מומנט

אוטומטית, פלאנטרית עם ממיר 
מומנט

יחסי העברה הילוך 
ראשון/שני/שלישי

1.556/2.508/4.4591.556/2.508/4.459

0.672/0.851/1.1420.672/0.851/1.142הילוך רביעי/חמישי/שישי

3.1853.185הילוך נסיעה לאחור

3.6833.502יחס העברה סופי

MINI HATCHBACK

Cooperמפרט טכני
ידני/אוטומטי

Cooper S
ידני/אוטומטי

בטיחות ודינמיקת נהיגה

סבבת ומוט משונן/חשמליסבבת ומוט משונן/חשמליסוג ההגה/תגבור

דיסק מאווררדיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסקדיסקבלמים אחוריים

1501/15011485/1485מ“מרוחב סרן קדמי/אחורי

מערכת החשמל

80/תא המנוע70/תא המנועאמפר-שעהקיבול המצבר/מיקום המצבר

150/2100150/2100אמפר-וואטאלטרנטור

ביצועים

210235קמ”ש ידנימהירות מירבית

210233קמ”ש אוט’

7.96.8שניות-ידניקמ“ש 0-100

7.86.7שניות - אוט’

צריכת דלק )עירוני/
בין עירוני/משולב(

ליטר/100 
ק”מ - ידני

4.7/4.0/5.95.9/4.9/7.8

ליטר/100 
ק”מ - אוט’

4.9/4.2/6.15.5/4.6/7.0

גרם/ק”מ פליטת CO2 ממוצעת
- ידני

110138

גרם/ק”מ 
- ידני

115127

890770ק”מ - ידניטווח נסיעה

850845ק”מ - אוט’

efficientDynamics

כיבוי מנוע אוטומטי 
בעצירה/הגה כח חשמלי/ 

אחזור אנרגיית בלימה

כן/כן/כןכן/כן/כן

ECO PRO/אמצעים 
אירודינמיים מיוחדים

כן/כןכן/כן

צמיגים בעלי התנהגות 
נמוכה לגלגול*/מצמד 

מדחס מזגן 

כן/כןכן/כן

*עבור צמיגים סטנדרטיים
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