
CLIO RS Trophy
מפרט טכני



 מפרט טכני
1.6 טורבו בנזין אוטומטי דגם

1,618 נפח מנוע )סמ”ק(
טורבו ישירה הזרקת דלק

)16( 4 מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים(
79.7 X 81.1 מהלך X קדח )מ”מ(

1:9.5 יחס דחיסה
הספק מירבי )כ”ס/סל”ד מירבי(  6,050/220

 )*( 26.5 / 2,000 מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(
בנזין נטול עופרת סוג דלק

EURO 6 תקן זיהום אוויר אירופאי
תיבת הילוכים

אוטומטית כפולת מצמדים EDC, 6 הילוכים סוג התיבה )מס’ הילוכים(
ביצועים

235 מהירות מירבית )קמ”ש(
6.6 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

תצרוכת דלק

5.1 ממוצע, נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק״מ(
7.6 ממוצע, נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק״מ(
5.9 ממוצע, נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק״מ(

מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנה סוג
10.9 קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(
2.41 סיבובים מנעילה לנעילה

מתלים

פסאודו מקפרסון עם מוט מייצב ומעצורים בדחיסה הידראולית קדמיים
סרן גמיש עם הטיה מתוכנתת וקפיצים ספיראליים אחוריים

צמיגים

205/40R18 מידות
בלמים

דיסק מאוורר 320/28 קדמיים קוטר/עובי )מ"מ(
דיסק מאוורר 260/8 אחוריים קוטר/עובי )מ"מ(

משקל

1,279 משקל עצמי )ק”ג(
1,730 משקל כולל )ק”ג(

45 קיבולת מיכל דלק )ליטר(

CLIO RS TROPHY קליאו ספורט

)*( 28.6 קג"מ בהילוכים רביעי וחמישי



RS Trophy מפרט אבזור
אבזור נוחות ותפעול

+ לוח מחוונים דיגיטלי משולב מד טורים
+ בקרת אקלים
+ נעילה מרכזית חשמלית עם כרטיס מפתח אלקטרוני + נעילה נפרדת לתא מטען
+ Hands Free כרטיס מפתח חכם + מתג התנעה ללא מפתח
+ בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ RS גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולמרחק + לוגו
+ ידית הילוכים מצופה עור
+ מושבים קדמיים מחוממים
+ מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
+ 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג
+ מערכת מולטימדיה MEDIA NAV מבית רנו הכוללת שליטה מלאה על השמע, מערכת ניווט, ממשק מלא בעברית )*(
+ ) BASS REFLEX  6 רמקולים )כולל 2 קדמיים עם
+ קישוריות Bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד )**(
+ חיישני אורות וגשם
+ חיישני חנייה אחוריים
+ מושב נהג מתכוונן לגובה ולמרחק

RS אבזור

+ ריפודי עור  DARK CARBON  עם תפירה אדומה ולוגו  RS  במשענות הראש
+ משענות ראש מתכווננות לגובה + 3 משענות ראש מאחור
+ אביזרי עיצוב פנים בצבע אדום RS )פסי קישוט בדלתות קדמיות, פתחי מיזוג אוויר, ידית הילוכים וחגורות בטיחות(
+ מתג  RS DRIVE  כולל מצב נהיגה ספורטיבי המגביר את רגישות המצערת וחדות ההיגוי ומשנה את תזמוני החלפת ההילוכים
+ דוושות מחוררות בגימור אלומיניום

+   LAUNCH CONTROL  – "בקרת שיגור" לחלוקת כוח והחלפת הילוכים אופטימלית בעת זינוק מהמקום
+ דיפרנציאל אלקטרוני  RENAULT SPORT  לשמירה על אחיזה בתנאים קשים

+ MULTI DOWN SHIFT עם פונקציית )PADDLE SHIFTERS( העברת הילוכים ע"י מנופים מגלגל ההגה
+ /205/40 קליפרים בצבע אדום, יחס היגוי ספורטיבי ובולמי שלדת TROPHY מונמכת עם חישוקי "18, צמיגי 

+ אביזרי עיצוב חוץ RS )מגן קדמי ואחורי בעיצוב RS, פסי הגנה בצדדים בצבע הרכב 
)RS עם פס קישוט מרכזי, פתחי מפלט בעיצוב

+ TROPHY סף דלת ממותג
+ RS ספויילר אחורי מקורי

אבזור חיצוני

+ RS עם לוגו Alliage noir חישוקי סגסוגת “18 שחורים
+ תאורת LED קדמית מלאה
+ תאורת איתות במראות הצד
+ שמשות כהות מאחור
+ DRL - צברי נורות LED קדמיים לתאורת יום

+ מגן קדמי ואחורי + ידיות דלתות בצבע הרכב
+ דיפיוזר אחורי עם פתחי מפלט מצופים כרום

אבזור בטיחות

+ )2012( Euro NCAP חמישה כוכבים במבחן הריסוק
+ 4 כריות אוויר
+ עוגני איזופיקס במושבים האחוריים
+ מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב הימני
+ חגורות בטיחות אחוריות עם שלוש נקודות עיגון
+ חגורות בטיחות קדמיות אדפטיביות עם קדם מותחנים ומגביל עומס ושלוש נקודות עיגון
+ ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
+ ESC - מערכת בקרת יציבות
+ ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה
+ נוריות חיווי לתזכורת חגירת חגורת בטיחות לכל נוסעי הרכב
+ גלגל חילופי בגודל מלא + ערכת ניפוח לתיקון תקר
+ TPMS - חיישני ניטור לחץ אוויר בצמיגים

)*( חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך.
)**( תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-BLUETOOTH אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.



מידה )מ”מ( תיאור בשרטוט
2,589 מרחק סרנים A
4,090 אורך כללי B
866 שלוחה קדמית C
635 שלוחה אחורית D

1,504 מפתח גלגלים קדמי E
1,500 מפתח גלגלים אחורי F
1,732 רוחב כללי G
1,945 רוחב עם מראות צד פתוחות G1
1,432 גובה כללי )ללא מטען( H
1,920 גובה עם דלת תא מטען פתוחה H1
714 גובה סף תא המטען J
120 מרווח גחון K
140 מרווח ברכיים )שורה שנייה( L

1,363 מרווח מרפקים - מושבים קדמיים M
1,378 מרווח מרפקים - מושבים אחוריים M1
1,370 מרווח כתפיים - מושבים קדמיים N
1,307 מרווח כתפיים - מושבים אחוריים N1
880 מרווח ראש - מושבים קדמיים P
847 מרווח ראש - מושבים אחוריים P1

770/1,038 רוחב עילי פתח תא המטען/רוחב עילי מקסימלי Y
905 רוחב תחתון פתח תא המטען Y1

1,011 רוחב פנימי בין קשתות הגלגלים Y2
550 גובה פתח תא המטען Z

1,388 אורך מקסימלי להעמסה )מושב אחורי מקופל( Z1
649 אורך מקסימלי להעמסה )עד גב מושב אחורי( Z2
558 גובה תא המטען עד המדף Z3

300 ליטר נפח תא המטען
1,146 ליטר נפח מטען מקסימלי להעמסה עם מושבים מקופלים עד הגג
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עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות עפ"י התקנים האירופאיים המחייבים, נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. היצרן ו/או היבואן שומרים 
לעצמם את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009. Regulation )EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ* דגם

5.9 משולב 5.1 בינעירוני 7.6 עירוני 1.6 ל׳ טורבו בנזין RS אוט׳

מדד זיהום אוויר*
זיהום
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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CLIO RS Trophy

4 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל 

 מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי רכב דו-גלגלי

מקרא:   מערכת מותקנת בדגם הרכב   מערכת אופציונלית להתקנה   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

12

רמת האבזור הבטיחותי: 0

רמת בטיחות נמוכה 1רמת בטיחות גבוהה 2 3 4 5 6 7 80


