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זיהום מרבי
מדד זיהום אוויר*

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

מפרט טכני - רנו מגאן אסטייט
1.5 DCI EDC 1.2 TCE EDC דגם
K9KN8 H5FE4 קוד מנוע

1,461 1,197 נפח מנוע )סמ”ק(
טורבו הזרקה ישירה, מסילה משותפת טורבו הזרקה ישירה תצורת מנוע

4,000 / 110 5,500 / 132 הספק מירבי )כ”ס / סל”ד(
1,750 / 24.5 2,000 / 20.9 מומנט מירבי )קג”מ / סל”ד(

)8( 4 )16( 4 מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים(
76.0X80.5 72.2X73.2 מהלך X קדח )מ”מ(

1:15.2 1:10 יחס דחיסה
סולר בנזין נטול עופרת סוג דלק

תיבת הילוכים
כפולת מצמדים אלקטרונית מנוהלת מחשב סוג התיבה

6+1  מספר ההילוכים
מתלים

מקפרסון עם מוט מייצב קדמיים
מתלה רב חיבורי אחוריים

בלמים
דיסק מאוורר, 280 קדמיים )מ״מ קוטר(

דיסק, 260 אחוריים )מ״מ קוטר(
מערכת היגוי

הגה כח בתגבור חשמלי משתנה סוג היגוי כח
2.86 מספר סיבובים בין נעילות

10.95 רדיוס סיבוב בין מדרכות )מטר(
צמיגים

205/55R16 מידות
ביצועים

190 190 מהירות מירבית )קמ”ש(
11.7 9.7 זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

משקל
1,850 1,835 משקל כולל )ק”ג(
486 476 עומס מותר )ק”ג(
60 60 קיבולת מיכל דלק )ליטר(

זיהום מירבינתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
4.213 משולב3.7בינעירוני5.1עירונימגאן אסטייט FL דיזל 1.5 ל' אוט׳

5.64 משולב4.5בינעירוני7.4עירונימגאן אסטייט FL טורבו בנזין 1.2 ל' אוט׳

PSR אקספרסיון אקספרסיון מפרט אבזור - רמת גימור/אבזור
אבזור נוחות ועזרי נהיגה

+ + מזגן אוויר מקורי
+ + בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת
+ + נעילה מרכזית חשמלית 
+ + בקרת שיוט נשלטת מגלגל ההגה הכוללת מגביל מהירות
+ + גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק
+ + ריפוד עור לגלגל ההגה
+ + מושב נהג מתכוונן גובה/זווית/מרחק
+ + מושב אחורי מתקפל עם פיצול 60:40
+ + כוונון חשמלי למראות צד + מתג קיפול מראות
+ + משענת יד קדמית מרכזית הכוללת תא אחסון
+ + 4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת
+ - גג זכוכית פנורמי נפתח חשמלי עם מנגנון הצללה וסגירה אוטומטית בנעילת הרכב
+ + מרימי שמשות
+ + מערכת שמע מקורית עם פקדי שליטה על גלגל ההגה + 4 רמקולים
+ + שקע AUX לחיבור מקור שמע חיצוני
+ + שקע USB לחיבור מקור שמע חיצוני
+ + קישוריות bluetooth לחיבור אבזרי שמע חיצוניים ולחיבור טלפון נייד)*( 
+ + תא כפפות עם תאורת פנים
+ - HANDS FREE כרטיס מפתח חכם + מתג התנעה ללא מפתח
+ + חיישני רוורס עם התראה קולית לסיוע בחנייה
+ + חיישני אורות עם מנגנון הפעלה אוטומטית של פנסי הרכב
+ + חיישני גשם עם מנגנון הפעלה אוטומטית של המגבים

אבזור חיצוני
+ + מראות צד בצבע הרכב עם תאורת איתות מובנית
+ + מסילות לעיגון מטען על גג הרכב
+ + פנסי LED קדמיים לתאורת יום
+ + חישוקי סגסוגת “16

אבזור בטיחות
+ + 6 כריות אוויר
+ + ESP - מערכת בקרת יציבות
+ + ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה
+ + EBD - מערכת לחלוקת מאמצי בלימה
+ + EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום
+ + ASR - מערכת בקרת אחיזה למניעת החלקה
+ + 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

)*(תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה- Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחוייב לכך.


