
KOLEOS
מפרט טכני



מפרט טכני
1.75 ל׳ טורבו דיזל אוטומטי

מנוע )*(

1,749נפח מנוע )סמ״ק(

הזרקה ישירה עם מסילה משותפתהזרקת דלק

150/3,500הספק מירבי )כ”ס/סל”ד מירבי(

34.7/1,750מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

)16( 4מס’ צילינדרים )מס’ שסתומים( 

80X87מהלך X קדח )מ”מ(

סולרסוג דלק

EURO 6תקן זיהום אוויר אירופאי

תיבת הילוכים

CVT – 7 מהירויותסוג התיבה

ביצועים

190מהירות מירבית )קמ”ש(

11.8זינוק מ-0 ל-100 קמ”ש )שניות(

מתלים

מקפרסוןקדמיים

רב חיבוריאחוריים

בלמים

דיסק מאווררקדמיים

דיסקאחוריים

מערכת היגוי

הגה כוח בעל תגבור חשמלי משתנהסוג

11.56קוטר סיבוב בין מדרכות )מטר(

צמיגים

INTENSE - 225/60 R18 | INITIALE PARIS - 225/55 R19מידות

תצרוכת דלק )**(

5.0ממוצע, נסיעה בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

6.3ממוצע, נסיעה עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

5.5ממוצע, נסיעה משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

60קיבולת מיכל דלק )ליטר(

16.2קיבולת מיכל AdBlue )ליטר(

משקלים

1,758משקל עצמי )ק”ג(

2,240משקל כולל )ק”ג(

482משקל העמסה מירבי

1,205עומס מירבי בסרן הקדמי

1,245עומס מירבי בסרן האחורי

750משקל מירבי של גרור ללא בלם

1,500משקל מירבי של גרור עם בלם

)*( באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית ייתכן ותידלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן 
ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותידלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן 

השמן של המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב 
ובחוברת אחריות ושירות. 

)**( נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים 
נוספים, והיא עשויה להיות שונה משמעותית מן המצוין במפרט זה.



מפרט אבזור
INTENSE

INITIALE 
PARIS

אבזור פנימי
⋅מערכת מולטימדיה RLINK 2 הכוללת מסך מגע ״Bluetooth ,8.7 ותאימות ל-Apple CarPlay ול-Android Auto וממשק בשפה העברית )*(

⋅מערכת מולטימדיה RLINK 2 הכוללת מסך מגע ״Bluetooth ,7 ותאימות ל-Apple CarPlay ול-Android Auto וממשק בשפה העברית )*(
⋅מערכת סאונד BOSE Surround עם 12 רמקולים + Subwoofer אקטיבי

USB 4 עם 8 רמקולים, שליטה מההגה + 2 שקעיX35W בהספק מקסימלי של Arkamys מערכת סאונד מבית⋅
⋅תא מטען מתרומם חשמלית

⋅⋅מצלמת רוורס
⋅מערכת חניה אוטומטית

⋅⋅חיישני אורות וגשם
⋅⋅בקרת שיוט אדפטיבית

⋅⋅בלם חניה חשמלי
⋅⋅4 חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג

⋅⋅חיישני חניה קדמיים ואחוריים
HANDS FREE כרטיס חכם והנעה ללא מפתח⋅⋅

START & STOP מערכת⋅⋅
⋅⋅בקרת אקלים מפוצלת + פתחי אוורור מאחור )**(

⋅⋅מראה מרכזית מתכהה אוטו' עם מצב יום/לילה
⋅⋅לוח מחוונים "TFT 7 מתכהה עם תצוגה דיגיטלית מותאמת אישית ומחשב דרך

⋅⋅בקרת שיוט נשלטת מההגה הכוללת מגביל מהירות
⋅⋅מצב ECO לחיסכון בצריכת הדלק

⋅⋅גימור פנימי שחור
⋅מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
⋅מושבים קדמיים מחוממים ומאווררים

⋅⋅מושבים אחוריים מתקפלים 60:40
⋅⋅גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולעומק

⋅ריפודי עור בצבע אפור בהיר
⋅ריפודי בד משולב עור סינתטי

⋅⋅מושב מתכוונן לגובה ולמרחק לנהג ולנוסע
⋅⋅משענת יד מרכזית עם תא אחסון

⋅⋅משענת יד לנוסעי שורה אחורית עם מחזיקי כוסות
⋅⋅תאורת קריאה LED קדמית ואחורית

⋅תאורת אווירה
⋅⋅2 שקעי 12V + שקע נוסף בתא המטען

⋅⋅מחיצה מודולרית לחלוקה חכמה של נפח תא המטען
⋅⋅לחצן CLICK & FOLD לקיפול מהיר של המושבים האחוריים הממוקם בגב המושבים האחוריים

אבזור חיצוני
⋅⋅מראות צד בצבע הרכב עם פנסי איתות

⋅⋅מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית
Full LED תאורה ראשית⋅

Initiale Paris 19חישוקי אלומיניום ״⋅
Argonaute 18חישוקי אלומיניום ״⋅

⋅⋅גג פנורמי נפתח עם סוכך שמש חשמלי
⋅שמשות כהות מאחור
⋅⋅מסילות גגון מקוריות

C-Shaped LED תאורת יום⋅⋅
⋅⋅פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

בטיחות
⋅⋅מערכת לבלימה אוטונומית עם ניטור מרחק מלפנים )***(

⋅⋅בקרת סטייה מנתיב
⋅⋅זיהוי שטח מת

⋅שליטה באורות גבוהים
(2017) EURO NCAP 5 כוכבי בטיחות במבחן⋅⋅

⋅⋅6 כריות אוויר
⋅⋅מתג ניתוק כרית אוויר קדמית במושב ליד הנהג

⋅⋅עוגני ISOFIX במושבים האחוריים
⋅⋅מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

⋅⋅חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
⋅⋅ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים בבלימה

⋅⋅ESP - מערכת בקרת יציבות
⋅⋅EBA - מערכת סיוע לבלימת חירום

⋅⋅ASR - מערכת בקרת משיכה
⋅⋅ערכת ניפוח לגלגל

)*( חלק מיישומי המולטימדיה או כולם, בהתאם למערכת ההפעלה הרלבנטית, אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן להתקין ו/או לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או 
היבואן מחויבים לכך. תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה-Bluetooth אינה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.

)**( לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב )פמפום תדיר(, עשויה לגרום לירידה בתפוקת מזגן הרכב במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.
)***( מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.



מידות
מידה )מ”מ(תיאור בשרטוט

2,705מרחק סרנים
4,672אורך כללי

929שלוחה קדמית
1,039שלוחה אחורית

1,591מפתח גלגלים קדמי
1,586מפתח גלגלים אחורי

1,843רוחב כללי
2,063רוחב עם מראות צד פתוחות
1,667גובה כללי ללא מסילות גגון

2,109גובה כללי עם דלת תא מטען פתוחה
759גובה סף תא המטען

190מרווח גחון
289מרווח ברכיים מאחור

902/1,092רוחב סף תא מטען עליון / מקסימלי
1,035רוחב סף תא מטען תחתון 

1,066רוחב בין קשתות גלגלים
1,889אורך העמסה מירבי )מושבים מאחור מקופלים(

973אורך העמסה מירבי
579 ליטרנפח תא מטען מקסימלי

1,795 ליטרנפח תא המטען )מושב מקופל(

בין  אלה מבוססים,  נתונים  האירופאיים המחייבים,  עפ"י התקנים  בבדיקות מעבדה המבוצעות  נקבעו  אלה  נתונים  נתונים שהתקבלו מהיצרן.  על  זה מבוסס  עלון 
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
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
6 1.75 ל׳ טורבו דיזל אוט׳7 ,5

5 כוכבי בטיחות במבחן
EURO-NCAP

INTENSE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

INITIALE PARIS פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

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

בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל 

מצלמת רוורס
חיישני חגורות בטיחות

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

שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי רכב דו-גלגלי

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב״שטח מת״

 6

 6

Regulation )EC( 715/2007 ,80/1268/EEC ,נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה*

מדד זיהום אוויר*

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס"ט 2009.

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

זיהום5.5משולב5.0בינעירוני6.3עירוני 1.75 ל׳ טורבו דיזל אוט׳
מזערי

זיהום
1מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1513


