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 1.4 Turbo Enjoy רמת גימור
מנוע

1364נפח )סמ"ק(

140/4,900-6,000הספק מירבי )סל"ד/כ"ס(

20.4/1,850-4,900מומנט מירבי )סל"ד/קג"מ(

אוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

3.82הילוך ראשון

2.05הילוך שני

1.3הילוך שלישי

0.96הילוך רביעי

0.744הילוך חמישי

0.61הילוך שישי

3.55הילוך אחורי

191מהירות מירבית )קמ"ש(

9.8תאוצה מ 100 - 0 קמ"ש )שניות(

500/1,200כושר גרירה עם בלמים/ללא בלמים

קדמיתהנעה

מידות ומשקלות
4,278אורך )מ"מ(

2,038/1,777רוחב ללא מראות/עם מראות )מ"מ(

1,658גובה )מ"מ(

158מרווח גחון )מ"מ(

2,555רוחק סרנים )מ"מ(

1,409משקל עצמי )ק"ג(

1,843משקל כולל )ק"ג(

356נפח תא מטען )ליטרים(

1,372נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

10.9קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

1,005מרווח ראש מושבים קדמיים )מ"מ(

985מרווח ראש מושבים אחוריים )מ"מ(

1,376מרווח כתפיים מושבים קדמיים )מ"מ(

1,334מרווח כתפיים מושבים אחוריים )מ"מ(

1,308מרווח מותניים מושבים קדמיים )מ"מ(

1,232מרווח מותניים מושבים אחוריים )מ"מ(

1,037מרווח רגליים מושבים קדמיים )מ"מ(

908מרווח רגליים מושבים אחוריים )מ"מ(

53נפח מיכל דלק )ליטרים(

צריכת דלק
5.7תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה בינעירונית

8.7תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה עירונית

6.8תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק"מ בנסיעה משולבת

אביזרי תפעול
נעילה מרכזית

שלט להב נשלף

ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

הגה כח חשמלי, רגיש למהירויות, מתכוונן לגובה ולעומק, מצופה עור, טלסקופי קורס בעת תאונה

שליטה על מערכת השמע ובקרת השיוט מגלגל ההגה

12V שקע

אימובילייזר מקורי
תאורה פנימית אחורית

מראה פנימית בעלת מנגנון ידני למניעת סנוור

ידיות אחיזה לנהג ולנוסעים בעלות מנגנון ריסון

מחזיקי כוסות בין המושבים הקדמיים

תא אחסון עליון בקונסולה מרכזית

תאורת תא כפפות

תא אחסון בין המושבים הקדמיים

התראה קולית לאורות דולקים ומפתח בסוויץ'

מפשיר אדים אחורי

מגב אחורי

מערכת מיזוג
מזגן מקורי אלקטרוני

בטיחות
חמש חגורות בטיחות מוצלבות

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים

תצוגת התראה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

Euro NCAP ציון של 5 כוכבי בטיחות במבחני ריסוק

ABS+EBD+BAS+TCS :הכוללת ESC- Electronic Stability Control מערכת בקרת יציבות

Anti-lock Braking Systems - מונעת נעילת גלגלים ABS מערכת

Electronic Brakeforce Distribution - מערכת לחלוקת עומס בלימה

Sub - Compact SUV תצורה ומרכב



Brake Assist System - מערכת סייען בלימה

Traction Control - מערכת בקרת אחיזה

Hill-start Assist Control - מערכת סייען לזינוק במדרון

Descent Control System - מערכת סייען לירידה במדרון

Adaptive Brake Light - מערכת תאורת בלימה משתנה

Cornering Brake Control - לחלוקת לחץ בלימה בפניות CBC מערכת

כריות אוויר קדמיות לנהג ונוסע

כריות אוויר צידיות לנהג ונוסע

כריות אוויר וילון לאורך צידי הרכב

מתג לניתוק כרית אוויר קדמית לנוסע

נקודות עיגון Isofix להתקנה קלה של מושבי בטיחות

נעילת ביטחון לילדים

נעילת דלתות אוטומטית עם תחילת נסיעה לפי תכנות

גג שמש )*אופציה בתוספת תשלום(
מערכת שמע 

IntelliLink מערכת שמע

מסך מקורי "7

רדיו דיסק MP3 מקורי

USB חיבור אודיו

AUX חיבור אודיו

רמקולים: 2 קדמיים + 2 טוויטרים+ 2 אחוריים

Bluetooth + )להשמעת מוזיקה מהמכשיר הנייד( Stream

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות

תצוגה דיגיטלית של ®Grace note (AlbumArt) ותמונות

תמיכה בתצוגת ספר טלפונים ומוסיקה בעברית

מערכת מידע לנהג
מחשב דרך מלא

מושבים, ריפוד ודיפון
Sport מושבי

Line drive גימור בד איכותי

JET BLACK צבע ריפוד מושבים

מושב נהג - כוונון ידני )4 כיוונים(

גב מושב אחורי מתקפל 40/60

מושבים אחוריים מתקפלים

מושב נוסע כוונון ידני )2 כיוונים(

דיפוני בד בדלתות

חיפוי פנימי לדלתות הקדמיות בצבע כסף

חיפוי פנימי למסגרת תיה"ל בצבע כסף

ידית הילוכים בעלת גימור כרום

פסי קישור Décor כסוף Liquid Platinum לרוחב הקונסולה המרכזית

חישוקים וצמיגים 
חישוקי סגסוגת "18

215/55R18 צמיג במידה

צמיג חלופי מוקטן

תאורה וראות
פנסי הלוגן קדמיים

פנסי ערפל קדמיים

פנס ערפל אחורי

DRL תאורת יום חיצונית קבועה

כוונון גובה פנסי חזית

תאורת חוץ "ליווי עד הבית"

אבזור חיצוני 
פגושים, מראות צד, ידיות הדלתות בצבע המרכב

חיפוי תחתון מלפנים ומאחור בצבע כסף

צינור פליטה בגימור כרום

פסי גג אורכיים בצבע כסף



נמדדה בתנאי מעבדה. יש להתייחס לנתונים אלו רק בהשוואה לנתונים שנמדדו באופן דומה.

MOKKA אופל
התמונות להמחשה בלבד, יתכנו שינויים במפרטי המכוניות שישווקו בישראל, פרטים מדויקים ימסרו ע"י נציג המכירות. ט.ל.ח

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*

משולבבינעירוניעירונידגם

MOKKA8.75.76.8 1.4 ליטר טורבו אוט'

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום 
מירבי

זיהום 
מזערי

EC 2007/715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
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