
THE NEW

MOKKA X
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x -דור ה
אופל מוקה X מייצגת את הסנונית הראשונה של דור הרכבים החדש והעוצמתי 
מבית אופל. החל מגובה מושבי הרכב, דרך המנוע החדשני, ועד למערכות היציבות 
המתקדמות, דגמי ה-X מעניקים לנהגי הפנאי-שטח הזדמנות מיוחדת להתנסות 
בחוויית נהיגה משופרת מכל בחינה אפשרית. מוקה X מגיעה במספר רמות גימור 

הכוללות אבזור מתקדם ועיצוב פנים חסר פשרות.
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בדגש  משודרג  מעיצוב  ליהנות  לנהג  מאפשרת   X המוקה  של  הנהג  סביבת 
מדופנים,  בפאנלים  מתבטאת  הייצור  איכות  וחדשנות.  אבזור  נוחות,  על 
איכותי  עור  הגה מצופה  גלגל   ,IntelliLink מערכת מולטימדיה מקורית מסוג 
מהירות  מגביל  שיוט,  בקרת  המולטימדיה,  על מערכת  בקרת שליטה  הכולל 
ו-Bluetooth, שהופכים גם את הנסיעה הקצרה ביותר לחוויית נהיגה מפנקת.

העוצמה שבפנים



7 6

אופל מוקה X מגיעה עם 2 תצורות מנוע 1.4 ל' טורבו: לדגמי האיקס משודך מנוע 
המפיק 140 כ"ס עם קג"מ של 20.4. לדגמי ה-AWD-4x4 משודך מנוע המפיק 152 כ"ס 
עם קג"מ של 24.5 וחלוקת הנעה עד 50/50. מנועים אלה מפיקים עוצמה רבה ומיידית, 

התורמים לתחושת עליונות על הכביש ולחוויית נהיגה מן הטובות בקטגוריה.

x-כוח ה
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מסך  בעלת  מקורית   IntelliLink מולטימדיה  במערכת  מצוידת   X המוקה 
ליהנות  תוכלו  זו  במערכת  הרכב.  של  ותכנות  שליטה  יכולות  עם  ״7  מגע 
מדיה  נגני  עבור   AUX+USB מחיבורי  מלאה,   Bluetooth מקישוריות 
APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO בממשק  מלאה  ומתמיכה   חיצוניים 

בעברית מלאה הכוללת הצגת אנשי קשר והודעות טקסט על המסך.

יש כוח,
ויש מולטי-כוח
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x-דגמי ה

ENJOY PLUS
)ENJOY בתוספת לרמת אבזור(

מצלמה אחורית לחניה	 
שקע 12V נוסף לנוחות הנוסעים מאחור	 
מראות צד עם כוונון חשמלי, קיפול חשמלי ומפשיר אדים	 
חיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור	 
צג מידע צבעוני לנהג בלוח השעונים בגודל "4.2	 

חבילת יוקרה - אופציונלית
תא אחסון מתחת למושב הנוסע	 
משענת יד לנהג	 
ידיות הרכב בגימור כרום	 
בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים	 
מערכת התנעה חכמה KeyLess - לפתיחת הרכב בהתקרבות ללא 	 

מפתח, הכוללת כפתור התנעה וכיבוי

ENJOY
 	IntelliLink מערכת מולטימדיה מקורית
מסך מגע בגודל ״7	 
דפנות מדופנות בפנים הרכב	 
הגה ציפוי עור	 
חישוקי סגסוגת קלה ״17	 
פנסי הלוגן קדמיים	 
פנסי ערפל	 
מפשיר אדים למראות צד	 
צינור מפלט בכיסוי כרום ספורטיבי	 
4 רמקולים ו-2 טוויטרים	 

 SR
)ENJOY PLUS בתוספת לרמת אבזור(

גג שמש	 
בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים	 
חלונות אחוריים כהים	 
מושב אורגונומי ספורטיבי לנהג 	 
משענת יד קדמית לנהג	 
תא אחסון מתחת למושב הנוסע	 
מערכת התנעה חכמה KeyLess - לפתיחת הרכב בהתקרבות ללא 	 

מפתח, הכוללת כפתור התנעה וכיבוי
ידיות הרכב בגימור כרום	 

AWD-4x4
מצלמה אחורית לחניה	 
שקע 12V נוסף לנוחות הנוסעים מאחור	 
חיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור	 
תא אחסון מתחת למושב הנוסע	 
משענת יד לנהג	 
צג מידע צבעוני לנהג בלוח השעונים בגודל "4.2	 
בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים	 
מערכת התנעה חכמה KeyLess - לפתיחת הרכב בהתקרבות ללא מפתח, 	 

הכוללת כפתור התנעה וכיבוי
ידיות הרכב בגימור כרום	 
מראות צד עם כוונון חשמלי, בעלות קיפול חשמלי ומפשיר אדים	 
מערכת Start/Stop לחיסכון בצריכת הדלק	 
 	DCS מתג בקרת נסיעה במורד
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GG2 - Absolute Red

GP5 - Abalone White

GAN - Sovereign Silver

GQM - Borocay Blue

GD7 - Country Brown

GK2 - Quantum Grey GL5 - Amber OrangeGAZ - Summit White

GBO - Minearal Black GCS - Velvet Red

עם מגוון רחב של אפשרויות, תנו לחוויית הנהיגה העוצמתית של 
מוקה X ללוות אתכם בכל זמן, בכל דרך, בכל תנאי וכמובן – בכל צבע.

צובעים את הכביש, 
בעוצמה



- חבילת יוקרה אופציונלית

דגמי  MOKKA X מפרטים טכניים

Enjoy AWD - 4X4תצורה / מרכב 

1,3641,399נפח )סמ״ק(

140/4,900-6,000152/5,600הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

20.4/1,850-4,90024.5/2000-4000מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

אוטומטית 6 הילוכיםאוטומטית 6 הילוכיםתיבת הילוכים

191193מהירות מירבית )קמ״ש(

109.6תאוצה מ- 0 - 100 קמ״ש )שניות(

500 / 500750 / 750כושר גרירה עם בלמים/ ללא בלמים

הנעה ממוחשבת - AWDקדמיתהנעה / חלוקת הנעה

 Enjoy AWD - 4X4מידות

4,2754,275אורך )מ״מ(

1,7811,781רוחב )מ״מ( - לא כולל מראות

1,6581,658גובה )מ״מ(

2,5552,555רוחק סרנים )מ״מ(

1,8431,915משקל כולל )ק״ג(

1,4091,481משקל עצמי )ק״ג(

356356נפח תא מטען )ליטרים(

1,3721,372נפח תא מטען - מושבים מקופלים )ליטרים(

10.910.9קוטר סיבוב בין מדרכות )מטרים(

5353נפח מיכל דלק )ליטרים(

5.15.7תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה בינעירונית

8.27.9תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה עירונית

6.26.5תצרוכת דלק ליטר ל-100 ק״מ בנסיעה משולבת

1012דרגת זיהום

עם מובילאיי - 6 עם מובילאיי - 6 דרגת בטיחות

Euro66

אביזרי תפעול

נעילה מרכזית

שלט להב נשלף + שלט רזרבי

ארבעה חלונות חשמל בעלי מנגנון פתיחה בנגיעה אחת

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

בקרת שיוט ומגביל מהירות

בקרי שליטה מההגה על מערכת המולטימדה והטלפון

 12V שקע

אימובלייזר מקורי

תאורה פנימית - קדמית + אחורית

תאורה בתא המטען

ידיות אחיזה

תא לכוסות בין המושבים הקדמיים 

תא אחסון בקונסולה הקדמית )״תא כפפות״( כולל תאורה פנימית

תא אחסון בין המושבים הקדמיים

התראה קולית לאורות דולקים

מפשיר אדים אחורי

מגב אחורי 

בקרת אקלים

בקרת אקלים אלקטרונית

חיישן לחות מקורי

בטיחות

חמש חגורות בטיחות מוצלבות

חגורות בטיחות קדמיות מתכווננות לגובה עם קדם מותחנים 

תצוגת התרעה לחגורות בטיחות מלפנים ומאחור

ABS+EBD+BAS+TCS :הכוללת )Electronic Stability Program Plus) ESP®Plus - מערכת בקרת יציבות

 Anti-lock Braking System - מונעת נעילת גלגלים ABS מערכת

 Electronic Brakeforce Distribution - מערכת לחלוקת עומס בלימה

Brake Assist System - מערכת סייען בלימה

 Traction Control System- מערכת בקרת אחיזה

)Hill Start Assist) HSA - מערכת סייען לזינוק במדרון

 Cornering Brake Control - לחלוקת לחץ בלימה בפניות CBC מערכת

2 כריות אוויר קדמיות לנהג ונוסע

2 כריות אוויר צידיות לנהג ונוסע

2 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

)AWD-4x4 רק בדגמי( DCS מתג בקרת נסיעה במורד

מערכת שמע 

 IntelliLink מערכת שמע/מולטימדיה מקורית

מסך מקורי ״7

דיבורית Bluetooth מקורית המשמיעה את השיחה ברמקולים של הרכב

Apple Car Play ממשק

Android Auto ממשק

חיבור אודיו USB + AUX להשמעת מוזיקה מהתקן נייד ולטעינת מכשירים ואביזרים 

רמקולים : 2 טוויטרים + 2 קדמיים + 2 אחוריים

Stream Bluetooth - השמעת מוזיקה ישירות מהמכשיר הנייד באופן אלחוטי

תצוגה דיגיטלית של שיחות נכנסות ויוצאות במערכת השמע

הצגת ספר טלפונים, אנשי קשר, והודעות SMS בעברית )כאשר אופצית Android Auto/Apple Car Play פעילה(

מערכת מידע לנהג

מחשב דרך מלא

מושבים, ריפוד ודיפון

 Milano fabric seats - גימור בד איכותי המשלב תפרים חזקים

Jet Black צבע ריפוד מושבים

מושב נהג - כוונון ידני )4 כיוונים(

מושבים אחוריים מתקפלים 40/60

מושבים אחוריים מתקפלים

מושב נוסע כוונון ידני )2 כיוונים(

דיפוני בד בדלתות

ידית הילוכים בעלת גימור כרום

חישוקים וצמיגים

חישוקי סגסוגת ״17

215/60R17 צמיג במידה

צמיג חלופי 

תאורה וראות

פנסי הלוגן קדמיים 

פנסי ערפל קדמיים

פנסי ערפל אחורים

DRL-LED תאורת יום חיצונית קבועה

כוונון גובה פנסי חזית

תאורת חוץ ״ליווי עד הבית״

אבזור חיצוני

פגושים, מראות צד, ידיות הדלתות בצבע הרכב

מראות צד עם כוונון חשמלי ומפשירי אדים

צינור פליטה בגימור כרום

פסי גג בצבע כסף

)Enjoy מתווסף לרמת אבזור( Enjoy Plus

מצלמה אחורית לחניה

שקע 12V נוסף לנוחות הנוסעים מאחור

מראות צד עם כוונון חשמלי, קיפול חשמלי ומפשיר אדים

חיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור

צג מידע צבעוני לנהג בלוח השעונים בגודל ״4.2

תא אחסון מתחת למושב הנוסע - )אופציונלי(

משענת יד לנהג )אופציונלי(

ידיות הדלתות בצבע כרום - )אופציונלי(

בקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת לשני אזורים - )אופציונלי(

מערכת התנעה חכמה KeyLess הכוללת כפתור התנעה וכיבוי - )אופציונלי(

)Enjoy Plus מתווסף לרמת אבזור( SR

חלונות אחורים כהים

ergonomic sport seats - מושב אורגונומי ספורטיבי לנהג

משענת יד קדמית לנהג

תא אחסון מתחת למושב הנוסע

מערכת התנעה חכמה KeyLess - מערכת לפתיחת הרכב בהתקרבות ללא שימוש במפתח, הנעה וכיבוי הרכב בלחיצת כפתור

ידיות הדלתות בצבע כרום

גג שמש

AWD-4X4

מצלמה אחורית לחניה

שקע 12V נוסף לנוחות הנוסעים מאחור

חיישני עזר לחניה מלפנים ומאחור

תא אחסון מתחת למושב הנוסע

משענת יד לנהג

צג מידע צבעוני לנהג בלוח השעונים בגודל ״4.2

מערכת התנעה חכמה KeyLess - מערכת לפתיחת הרכב בהתקרבות ללא שימוש במפתח, הנעה וכיבוי הרכב בלחיצת כפתור

ידיות הדלתות בצבע כרום

מראות צד עם כוונון חשמלי, קיפול חשמלי ומפשיר אדים

מערכת Start/Stop לחיסכון בצריכת דלק

DCS - מתג בקרת נסיעה במורד
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6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ENJOY PLUS (בהתקנת מובילאיי(

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור SR (בהתקנת מובילאיי( 

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור AWD-4X4 (בהתקנת מובילאיי( 
6 כריות אוויר

 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״  
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי אופניים/אופנועים

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור ENJOY (בהתקנת מובילאיי(

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

MK64TAENA)אוטומטי 1.4 טורבו )בהתקנה מקומית של מובילאיי ENJOY X 6מוקה

MK64TAEPA)אוטומטי 1.4 טורבו )בהתקנה מקומית של מובילאיי ENJOY PLUS X 6מוקה

MK64TAESA)אוטומטי 1.4 טורבו )בהתקנה מקומית של מובילאיי SR X 6מוקה

MK64TAP4A)אוטומטי 1.4 טורבו )בהתקנה מקומית של מובילאיי AWD-4X4 X 6מוקה

MK64TAENAאוטומטי 1.4 טורבו ENJOY X 1מוקה

MK64TAEPAאוטומטי 1.4 טורבו ENJOY PLUS X 1מוקה

MK64TAESAאוטומטי 1.4 טורבו SR X 1מוקה

MK64TAP4Aאוטומטי 1.4 טורבו AWD-4X4 X 1מוקה

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

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק״מ*

דרגת זיהום אווירמשולבבינעירוניעירונידגם
8.25.16.210מוקה ENJOY X אוטומטי 1.4 טורבו

8.25.16.210מוקה ENJOY PLUS X אוטומטי 1.4 טורבו
8.25.16.210מוקה SR X אוטומטי 1.4 טורבו

7.95.76.512מוקה AWD-4X4 X אוטומטי 1.4 טורבו EC 715/2007 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת המעבדה ותקן*
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת
בטיחות
גבוהה

0 1 2 3 4 5 6 7 8
רמת האבזור הבטיחותי:

קטלוג זה הינו בעל אופי בינלאומי. התמונות להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים במפרטי המכוניות שישווקו בישראל, פרטים מדויקים יימסרו ע"י נציג המכירות. ט.ל.ח.


