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)עירוניתצריכת דלק מ" ק100-ליטר ל )8.7

)בינעירונית מ" ק100-ליטר ל )6.2

)משולבת מ" ק100-ליטר ל )7.5
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255עירוני

163בינעירוני

המוקדם מביניהם- מ או שנה " ק15,000 מרווח טיפולים

('מ)רדיוס סיבוב 

(שניות)ש " קמ0-100תאוצה 

(מ"מ)מרווח סרנים 

(ליטר)-(לא מקופל)נפח תא מטען 

(ליטר)נפח מיכל דלק 

(ג"ק)עומס מירבי בסרן האחורי 

(ג"ק)עומס מירבי בסרן הקידמי 

(ג"ק)משקל העמסה מירבי 

(ג"ק)משקל כללי 

(ג"ק)משקל עצמי 

(מ"מ)שלוחה אחורית 

(מ"מ)שלוחה קדמית 

(מ"ק/'גר) C02פליטת 

מספר בוכנות, תצורה

בלמים אחוריים

אחורי

בלמים קדמיים

מתלים אחוריים

מתלים קדמיים

(ד"סל/מ"קג)מומנט מירבי 

(ד"סל/ס"כ)הספק מירבי 

יחס דחיסה

מידת צמיגים 

מערכות סיוע לבלימה

מידות ומשקלים

(מ"מ) מהלך Xקדח 

(ק"סמ)נפח 

, נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן* 

צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי . על פי בדיקה בתנאי מעבדה

תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן , הנהיגה

.המצוין במפרט זה

(מ" ק100-בליטרים ל) נתוני צריכת דלק 

שלדה

ביצועים

סוג מרכב

סוג התיבה

מפרט טכני

מנוע

תיבת הילוכים

סופי

דגם מנוע

אספקת דלק

סוג דלק

(מ"מ)גובה כללי 

(מ"מ)רוחב כללי 

(מ"מ)אורך כללי 



SVאבזור פנימי

צבעוני" 8 עם מסך מגע MP3דיסק קורא -מערכת מולטימדיה רדיו

ניווט מובנה במערכת המולטימידיה

שליטה מההגה על מערכת שמע

 רמקולים6

 לחיבור אביזרי שמע חיצונייםUSBממשק 

 לחיבור מקור שמע חיצוניAUXחיבור 

מצלמת רוורס

 נשלטת מההגהBluetoothדיבורית 

מחשב דרך

הגה כח חשמלי

גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

בקרת אקלים מפוצלת

 חלונות חשמל4

כפתור להנעה

בקרת שיוט נשלטת מההגה

תאורת קריאה קדמית ואחורית

מחזיק למשקפיים

מחזיקי כוסות קדמיים ואחוריים

כיס אחסון בגב מושבים קדמיים לנוסעי שורה אחורית

12V שקעי 2

מושבים נהג מתכוונן חשמלית לגובה ולעומק

ידיות כרום

כיסוי עור להגה וידית הילוכים

40/60מושב אחורי מתקפל ומתפצל 

משענת יד לנהג עם תא אחסון

משענת יד לנוסעי שורה אחורית

משענות ראש קדמיות אקטיביות

משענות ראש אחוריות

תא כפפות ננעל

SVאבזור חיצוני

חיישני תאורה

תאורת אור יום

ידיות וגימורי כרום

מראות צד מתכוונות חשמלית בצבע הרכב

"17חישוקי אלומיניום 

גלגל חלופי

SVבטיחות

שלביות לנהג ולנוסע- כריות אוויר קדמיות דו2

 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע2

 כריות אוויר מסוג וילון לאורך צידי הרכב2

ניתוק כריות אוויר לנוסע

 להתקנה בטוחה של מושב תינוקISOFIXעוגני 

TPMS -  מילוי קל'מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים עם התראת'

אימובילייזר מקורי

ESP - מערכת בקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

נעילה מרכזית

מפרט אבזור


