לתיאום נסיעת מבחן

* 4989

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד
הבאת המקור הלועזי לדפוס .ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו ,הן מבחינת
המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים .כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים ,בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן .אין בפרסום
המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים ,הציוד והמערכות
המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל ,להוסיף ,לשנות ולשפר ,ללא הודעה מוקדמת וללא עדכון הפרסום.
כל התמונות להמחשה בלבד .ט.ל.ח.
שורק ראשל"צ  -מרק מושביץ  | 03-6710493 ,3תל אביב  -תובל  | 03-6710333 ,5ירושלים  -יד חרוצים  9א.ת .תלפיות02-6756555 ,
באר שבע  -תוצרת הארץ  ,1אזה" ת קרית יהודית | 08-6292111 ,הרצליה  -המנופים  | 03-6710599 ,4אשדוד  -היהלומים 17
מרכז חורין אזה"ת | 08-6686000 ,חיפה  -רכב הצפון ,בעלי מלאכה ( 18מתחם הצ'ק פוסט)  | 04-8810410אשקלון  -רמ"ר ,המרכבה ,15
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120 HP 1.6L PREMIUM BLUE HDI
165 HP 1.6L PREMIUM
180 HP 2.0L GT BLUE HDI

דגם
120 HP 1.6L ACTIVE/PREMIUM BLUE
165 HP 1.6L ACTIVE/PREMIUM
180 HP 2.0L GT BLUE HDI

06/17

קוד דגם
108
109
117
118
113

דגם
120 HP 1.6L ACTIVE BLUE HDI
165 HP 1.6L ACTIVE

רמת האיבזור הבטיחותי
6
6
7
7
5

רמת האבזור הבטיחותי
רמת
בטיחות 5 6 7 8
גבוהה

4

3

2
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רמת
 0בטיחות
נמוכה

דרגת
נתוני צריכת דלק
זיהום דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
(ליטרים ל 100-ק“מ*)
עירוני  4.7בין עירוני 4 3.9
זיהום מרבי  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15זיהום מזערי
עירוני  7.3בין עירוני 10 4.8
*נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן CE/2007/715
עירוני  5.5בין עירוני ** 12 4.4הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט .2009

NEW SUV PEUGEOT

מפרט טכני
1.6Tאוטו' 1.6Tאוטו' 2.0Tאוטו'
BLUE HDI BLUE HDI

מנוע

נפח מנוע
מספר בוכנות
מספר שסתומים
הספק מירבי (סל»ד/כ»ס)
מומנט מירבי (סל»ד/קג»מ)
סוג מנוע

1560

1997

1598
4

4

4

16

8

16

165/6000

180/3750 120/3500

40.8/2000 30.6/1750 24.48/1400

בנזין

דיזל

דיזל

TURBO

מיכל אוריאה (מיכל לסינון
פליטות של מנועי דיזל)

היגוי

בלמים

2.675
1,365

1,315

1,465

2,160

1,990

2,090

1,350

1,300

1,700

720

695

750

נפח (ל')

תיבת הילוכים

בלמים קידמיים :דיסקים מאווררים
בלמים אחוריים :דיסקים
 - EBAמערכת לתיגבור בלימה
בשעת חירום
 - EBDמערכת אלקטרונית
לחלוקת בלימה

1.841
1.624 / 1.620

מיכל דלק
תא מטען (מושבים אחוריים במצב
רגיל)
תא מטען (מושבים אחוריים במצב
מקופל)

אוטומטית עם  6הילוכים
קדמיים AISIN

לפנים :גלגלים נפרדים דמויי
מק-פרסון ,קפיצים לולייניים ,בולמי
זעזועים טלסקופים
מאחור :זרועות עוקבות מקושרות
בקורה מתפתלת ומוט מייצב,
בולמי זעזועים טלסקופיים

משקל (ק"ג)

משקל עצמי מינימום CEE

נגרר עם בלמים
נגרר ללא בלמים

()COMMON RAIL

4.447

אורך כללי
רוחב כללי
גובה כללי  /עם מוטות
מרחק בין הסרנים

כושר גרירה מרבי (ק"ג)

הזרקת מסילה משותפת

מתלים

מידות (מ')

משקל כללי מורשה

מערכת STOP & START

הגה כוח משתנה בהתאם למהירות
הנסיעה והמאמץ המופעל על ההגה
קוטר סיבוב בין מדרכות (במטרים)
 - ESPמערכת בקרת יציבות
אלקטרונית

1.6Tאוטו' 1.6Tאוטו' 2.0Tאוטו'
BLUE HDI BLUE HDI

10.67

10.67

10.67

ביצועים (לפי נתוני היצרן נהג לבד)

מהירות מירבית בקמ"ש
תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (בשניות)
תאוצה מ 0-ל 1000-מטר (בשניות)

 4צמיגים
Active
Premium

53
520
1482

206

185

207

8.9

11.6

8.9

29.9

33.3

30.2

215/65R17 215/65R17
205/55R19
235/50R19

GT
אופציה לדגמי Active / Premium

תצרוכת דלק (ק"מ לליטר)*

במסלול נסיעה עירוני
במסלול נסיעה בינעירוני
במסלול נסיעה משולב

225/55R18 225/55R18
)21.3 (20.4) 13.7 (13.2

18.2

)25.6 (24.4) 20.8 (19.6

22.7

)23.8 (22.7) 17.2 (16.7

20.8

נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן ,על פי בדיקה בתנאי
מעבדה לפי התקן האירופי CE/715/2007 .תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה,
תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן האמור בפרסום זה
*(נתוני צריכת דלק לרכבים הכוללים מערכת )Grip Contro

אבזור
רמת גימור ACTIVE

לוח מחוונים

לוח מחוונים דיגיטלי מתקדם הכולל מסך צבעוני בגודל " 2.3

אפשרות לבחירת השפה העברית
אפשרות להתאמה אישית של תצוגת לוח המחוונים
מחשב דרך הכולל מידע מפורט על התראות ,טמפ' ,חיווי למצב
תיבת הילוכים

בטיחות

 6כריות אוויר :קדמיות לנהג ולנוסע ,צידיות לנהג ולנוסע ,כריות וילון
לשני הצדדים לאורך התיקרה להגנת ראשי הנוסעים מלפנים ומאחור
ניטרול כרית אוויר לנוסע להסעת תינוק במושב הקדמי
צג התראה לחגירת חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
 ISOFIXלעיגון בטיחותי של כיסא התינוק
מערכת ( Mobileyeדגמי  Activeבלבד .התקנה מקומית)
 - ESPמערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 - ABSמערכת למניעת נעילת הגלגלים
 - EBAמערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום
 - ASRמערכת לבקרת משיכה
 - EBDמערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה
 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים
בלם יד חשמלי אוט'
מערכת התראת עירנות לנהג

נהיגה

בקרת שיוט הכוללת מגביל מהירות
מנופי העברת הילוכים מגלגל ההגה
מראה פנימית מתכהה (אלקטרוכרומטית)
חיישני חנייה אחוריים הכוללים תצוגה גרפית
מגב אחורי עם הפעלה אוט' בהילוך אחורי
פנסים קדמיים הלוגן הכוללים תאורת יום LED
פנסים אחוריים  LEDבעיצוב 3D
פנסי ערפל קדמיים
 - GRIP CONTROLמערכת בקרת אחיזה לנסיעה בשלג ,חול ובוץ (אופציה)

נוחות ושימושיות

מערכת מולטימדיה מקורית נשלטת מההגה הכוללת מסך מגע "8

ואפשרות לבחירת השפה העברית
 - Aplle Carplayהמתממשקת למערכת המולטימדיה*
דיבורית *BLUETOOTH
שקע USB
מזגן מקורי עם בקרת אקלים דיגיטלית הנשלטת ממסך המולטימדיה
פתחי מיזוג בין המושבים הקדמיים לנוסעים מאחור
 3שקעי  12Vלהפעלת אביזרים (מקדימה ,מאחורה ובתא מטען)
הפעלה חשמלית רציפה ל 4-חלונות עם מנגנון נגד תפיסת אצבעות
מפתח שלט מקורי כולל הרמה אוט' של החלונות  +מפתח נוסף ללא שלט
גלגל הגה בעיצוב ספורטיבי ,מצופה עור ומתכוון לגובה ולעומק
כיוון גובה למושבים הקדמיים
משענות יד בין המושבים הקדמיים
קונסולה מרכזית עם תא אחסון מקורר ותושבות לכוסות
מושב אחורי מתקפל  2/3 ,1/3עם אפשרות קיפול מתא המטען
ליצירת משטח הטענה אחיד
משענת יד במושב אחורי  +גישה לתא המטען
מדף ריצפה בעל  2מצבים לניצול מקסימלי של תא המטען
מסילות סגסוגת בגג הרכב (אופציה)

גימור פנימי וחיצוני

תאורה פנימית כפולה :מרכזית  +קדמית לקריאת מסמכים
גימור כרום בדלתות הררכב ובקונסולה המרכזית
דלתות הרכב בדיפון בד יוקרתי
 4חישוקי סגסוגת קלה "17
חבילת כרום הכוללת פסי גימור כרום מעל החלונות ,בפגוש תחתון,
גריל קדמי ,סביב מכסה מנוע ,סביב פנסי ערפל
ידיות ומראות בצבע הרכב
פסי הגנה בצד הפגושים ומעל הגלגלים
ספויילר אחורי
צבע מטאלי (אופציה ללא תשלום)
*למכשירים תומכים בלבד

תוספות לרמת גימור ( PREMIUMבנוסף ל-

)ACTIVE

בטיחות

  - Active Safety Brakeמערכת בלימה אקטיבית הכוללת בקרת שיוטאדפטיבית (דגמי  Premiumבלבד)
חבילת  Safety Plus Packהכוללת:
  - High Beam Assistמערכת למניעת סינוור  - Lane Keeping Assistמערכת לסיוע שמירת הנתיב  - Active Blind Spot Detectionמערכת התראה על שטח מת - Intelligent Speed Adaptation -מערכת עזר להתאמת מהירות

נהיגה

חבילת  Visibility Packהכוללת:
 הדלקה אוט' של אורות מעבר בהתאם לעוצמת האור חיישן גשם להפעלה אוט' של מגבים קדמיים  - Follow Me Homeמערכת תאורה אוט'מראות צד מתקפלות חשמלית הכוללות Boarding Spot
חיישני חנייה קדמיים הכוללים תצוגה גרפית

נוחות ושימושיות

בקרת אקלים אוט' מפוצלת ל 2-אזורים הנשלטת ממסך המולטימדיה
 Keylessלפתיחת דלתות והנעה ללא מפתח ( 2שלטים)
מצלמת חנייה אחורית הכוללת "מבט על" וירטואלי על הרכב
מראות צד מתכוונות מטה באופן אוטומטי בשילוב להילוך אחורי
משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד*

גימור פנימי וחיצוני

מסך מולטימדיה " 8בעברית עם Aplle Carplay

מושבים בריפוד משולב בד ועור מלאכותי
חימום מושבים קדמיים
דלתות הרכב בגימור דמוי עור סביב משענות יד
מושב נהג חשמלי הכולל זיכרונות ו 8-מצבי כיוונון חשמליים
תמיכת גב חשמלית למושבים קדמיים
אפשרות להארכת בסיס מושבים קדמיים לשיפור התמיכה בברכיים
גב מושב הנוסע הקדמי ניתן לקיפול
תאורת אווירה פנימית  LEDבקונסולה המרכזית ,בדלתות הקדמיות
ובתקרת הרכב
ספי צד קדמיים ואחוריים בגימור כרום
מגן קדמי בגוון אלומיניום
חלונות אחוריים כהים
גג שמש פנורמי נפתח עם וילון חשמלי
*למכשירים תומכים בלבד

חלון גג פנורמי נפתח עם וילון חשמלי

תוספות לרמת גימור ( GTבנוסף ל-

)PREMIUM

נהיגה

פנסים ראשיים  + LEDאורות ערפל  LEDקדמיים עם פונ' תאורה בזמן
פנייה Cornering Lights

נוחות ושימושיות

פתיחת וסגירת תא מטען באופן חשמלי
פתיחה חשמלית של תא המטען באמצעות חיישן המזהה תנועת רגל
מתחת לפגוש האחורי
מערכת מולטימדיה הכוללת ניווט  ,3Dזיהוי קולי ויציאה לוידאו DNG
חוויית  i-Cockpit Amplifyהכוללת אפשרות לבחירת מצב נהיגה ספורטיבי,
התאמת לוח השעונים ובישום

גימור פנימי וחיצוני

גג בצבע שחור פנינה
צביעת ( COUPE FRANCHEאופציה)
מושבים בריפוד עור מלאכותי משולב אלקנטרה
מערכת מסאג' במושבים הקדמיים
דלתות הדלת בגימור עץ סביב משענות היד
מראות חיצוניות בגימור כרום

משטח טעינה אלחוטית לטלפון הנייד

שחור | Noir Perla | 9VM0

חום | Brown Koper | LGM0

חישוק סגסוגת "19
* BOSTON
סטנדרט לדגמי GT

אפור פלדה | Gris Cumulus | F4M0

לבן פנינה | Noir Nacré | M6N9

אפור ירקרק | Gris Amazonite | KLM0

זהב מטאלי | Pyrite | LLM0

כחול | Blue Magnetic | EGM0

לבן | Blanc Banquise | WPP0

חישוק סגסוגת "WASH 19
 INGTONשני גוונים

חישוק סגסוגת "LOS ANGELES 18
שני גוונים
במארג יהלום*
אופציה לדגמי ACTIVE + PREMIUM

במארג יהלום*

סטנדרט לדגמי PREMIUM

חישוק סגסוגת "18
 DETROITשני גוונים
במארג יהלום*
אופציה לדגמי ACTIVE

אפור כהה | Gris Hurricane | 9GP0

קבעו את הטון
בחרו מבין  10הגוונים שלנו את זה שהכי מתאים למזג שלכם.

אדום | Red Ultimate | F3M5

והשלימו את היצירה
בחרו מבין  5דגמי החישוקים במידות  18 ,17או  19אינץ'
בצבע אחד או בשני גוונים במארג יהלום.

חישוק סגסוגת "17
* CHICAGO
סטנדרט לדגמי ACTIVE

* סטנדרטי/אופציה בתלות בגרסאות

