














רכב פנאי-שטח 5 דלתותסוג מרכב
1.6 טורבו דיזלמנוע

R9Mדגם מנוע
טורי, 4 תצורה, מספר בוכנות

1598נפח )סמ”ק(
80X79.5קדח X מהלך )מ”מ(

15.4:1יחס דחיסה
130/4000הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(

32.63/1750מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(
סולרסוג דלק

תיבת הילוכים
אוטומטית CVTסוג התיבה

2.413ראשוןיחס העברה
שני
שלישי
רביעי
חמישי
0.383שישי
5.577סופי
1.798אחורי

קדמיתהנעה

שלדה
מוט מק’פרסון עם מיני תת שלדה בחיבור קשיחמתלים קדמיים

קורת פיתול )Acenta GR(, עצמאי, רב חיבורי )+ Visia(מתלים אחוריים
דיסקבלמים קדמיים

דיסקבלמים אחוריים
הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי

ABS, EBD, BAS, ESPמערכות סיוע לבלימה
                    215/60R17 (Visia+), 215/55R18 (Acenta GR)מידת צמיגים 

מידות ומשקלים
4380אורך כללי )מ”מ(
1806רוחב כללי )מ”מ(
1590גובה כללי )מ”מ(

2646מרווח סרנים )מ”מ(
897שלוחה קדמית )מ”מ(

837שלוחה אחורית )מ”מ(
1560מפסק גלגלים קדמי )מ”מ(

1560מפסק גלגלים אחורי )מ”מ(
1480משקל עצמי )ק”ג(
2005משקל כללי )ק”ג(

525משקל העמסה מירבי )ק”ג(
1110עומס מירבי בסרן הקידמי )ק”ג(
965עומס מירבי בסרן האחורי )ק”ג(

740משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק”ג(
750משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק”ג(

55 (Acenta GR) ,(+Visia) 70נפח מיכל דלק )ליטר(
401נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

ביצועים

 צריכת דלק
)ליטר ל-100 ק”מ(

5.3עירונית
4.4בינעירונית

4.7משולבת
183מהירות מירבית )קמ”ש(

11.1תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(
10.72קוטר סיבוב )מ’(

122פליטת C02 )גר’/ק”מ(
30,000 ק”מ או שנה - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים

מפרט טכני

חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך.   *
בנוסף, המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת ניווט. יתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.

לתשומת ליבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth - האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל על מכשיר הטלפון שברשותך.  **
*** מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.



מפרט אבזור

VISIA PLUS ACENTA GRאבזור פנימי
מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק קורא MP3 עם מסך מגע "10 צבעוני 

אופציהאופציהוממשק אנדרואיד*

WAZE אופציהאופציהאפליקציית ניווט
שליטה מההגה על מערכת שמע

6 רמקולים
דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה**

AUX -ו USB שקעי
SD אופציהאופציהכרטיס זיכרון

-חיישני חנייה קדמיים ואחוריים
STOP & START מערכת

בקרת אקלים מפוצלת
-מראה אחורית מתעמעמת

מחשב דרך מתקדם עם מסך "5 צבעוני
בקרת שיוט נשלטת מההגה

מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק בכיסוי עור

בדבדריפוד מושבים
מושב נהג כולל כיוונון תמיכת גב תחתון

מושבים קדמיים מתכוונים לגובה ולעומק
משענת יד לנהג עם תא אחסון

משענת יד לנוסעי שורה אחורית
תאורת קריאה קדמית ואחורית

תאורת אווירה בקונסולה האמצעית
מחזיקי כוסות קדמיים ואחוריים

מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60
12V 2 שקעי

אבזור חיצוני
חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

חיישני תאורה
מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמלית עם איתות

"18"17חישוקי אלומיניום
-גג זכוכית קבוע עם סוכך שמש חשמלי

-מסילות גגון
-שמשות אחוריות כהות

הלוגןהלוגןפנסי חזית
LED אורות נסיעה ביום

פנסי ערפל קדמיים
תא מטען בעל רפצה כפולה ואפשרויות חלוקה

גלגל חלופי
בטיחות

6 כריות אוויר
ניתוק כריות אוויר לנוסע

עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים 

חיישני חגורות בטיחות מלפנים ומאחור
בלם חנייה חשמלי

HSA - מערכת עזר לזינוק בעלייה
ESP - מערכת בקרת יציבות

ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים
EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום
ARC - בקרת מומנט מנוע לשיפור נוחות הנסיעה והאחיזה 

AEB - בלימת מנוע אקטיבית לסיוע בפניות והאטה
ACT - מערכת לסיוע בהאצה והיגוי בתנאי דרך קשים

אימובילייזר מקורי
חבילת בטיחות מתקדמת 

מובילאיי - בהתקנה מקומיתFCA - מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים
מובילאיי - בהתקנה מקומיתTSR - מערכת זיהוי תמרורי תנועה

מובילאיי - בהתקנה מקומיתLDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב
-מובילאיי - בהתקנה מקומיתMOD - מערכת לזיהוי הולכי רגל

-מובילאיי - בהתקנה מקומיתמערכת לזיהוי רכב דו-גלגלי
-EAB - מערכת לבלימה במצבי חירום***

-אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים










