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NEW FIAT FULLBACK

חישוקים וכיסויי טבור

חישוקי סגסוגת 16 אינץ      חישוקי סגסוגת 17 אינץ'     

צבעי מרכב

473 אדום)פנינה( 557 לבן 563 לבן

הצבעים עשויים להשתנות בהתאם לשוק

446 כסף462 חאקי 463 כחול

480 אפור טיטניום 478 חום )מיקה( 555 שחור

צבעים מטאליים

צבעים פסטליים

premium

Style



מפרט טכני

STYLEPREMIUMרמת גימור
מנוע

טורבו דיזלטורבו דיזלסוג מנוע

 2,442  2,442 נפח מנוע )סמ"ק(
181 / 1813,500 / 3,500הספק מירבי / סל"ד
43.8 / 43.82,500 / 2,500מומנט מירבי / סל"ד

תמסורת

אוטו' 5 הילוכיםאוטו' 5 הילוכיםתיבת הילוכים

4X44X4הנעה
בלמים

דיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים

תוףתוףאחוריים

היגוי

11.811.8קוטר סיבוב מינימאלי )מטר(
R16245/65 R17 245/70צמיגים

מידות ומשקלים

 5,285  5,285 אורך )מ"מ(
 1,815  1,815 רוחב )מ"מ(
 1,780  1,780 גובה )מ"מ(

 3,000  3,000 בסיס גלגלים )מ"מ(
 30  30 זווית גישה )מעלות(

 22  22 זווית נטישה )מעלות(
 1,875  1,875 משקל עצמי )ק"ג(

 1,035  1,035 כושר העמסה מירבי )ק"ג(
 2,910  2,910 משקל כולל )ק"ג(

 750  750 משקל מירבי לגרירה ללא בלמים )ק"ג(
 3,100  3,100 משקל מירבי לגרירה עם בלמים )ק"ג(

ביצועים

177177מהירות מירבית )קמ"ש(
7575נפח מיכל דלק )ליטר(

11.011.0צריכת דלק עירונית
15.115.1צריכת דלק בינעירונית

13.313.3צריכת דלק בנסיעה משולבת )ק"מ לליטר(
פנימי

כןכןנעילה מרכזית

כןכן4 חלונות חשמליים

כןכןמראות צד מתכוונות חשמלית עם חימום

כןלאקיפול חשמלי למראות הצד

כןכןמושב נהג מתכוונן לגובה

כןלאמושב נהג מתכוונן חשמלית )6 כיוונים(

כןכןהגה כח מתכוונן לגובה ולמרחק

כןכןהגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

כןכןבקרת שיוט

כןכןמחשב דרך

 SUPER SELECT - 4 משודרגX4 כןכןבורר מצבי

כןלאנעילת דיפרנציאל אחורי

מפרט טכני

STYLEPREMIUMרמת גימור
לאכןמזגן עם בקרת אקלים

כןלאמזגן עם בקרת אקלים מפוצל לשני אזורים

KEYLESS ENTRY - כןלאמערכת כניסה ללא מפתח

כןלאמערכת הנעה ללא מפתח

כןכןמגביל מהירות מתכוונן

כןכןתא כפפות ננעל

כןכןתאי אחסון לבקבוקים בדלתות

כןכןזוג ווי תליה למעילים מאחור

כןכןתא אחסון למשקפיים

כןכןמחזיקי כוסות בתא הנהג

כןכןמשענת יד במושב האחורי עם מחזיק כוסות

כןלאריפודי עור

כןלאחימום למושבים הקדמיים

כןלאידיות שליטה על ההילוכים מההגה

חיצוני
כןכןחישוקי מגנזיום

כןכןמדרגת צד

כןכןידיות פתיחת דלתות מצופות כרום

כןכןמראות צד מצופות כרום

כןכןמגני בוץ מלפנים ומאחור

כןלאשמשות אחוריות כהות

בטיחות
כןכןזוג כריות אוויר קדמיות

כןכןזוג כריות אוויר צידיות

כןכןזוג כריות אוויר וילון

כןכןכרית אוויר לברך לנהג

כןכןABS - מע' למניעת נעילת גלגלים בבלימה

כןכןEBD - מע' אלקט' לחלוקת עוצמת הבלימה

כןכןמערכת עזר לבלימה

כןכןבקרת יציבות אקטיבית

כןכןמערכת התרעה על סטייה מנתיב

כןכןמערכת נעילת דלתות אוטומטית בתחילת נסיעה

כןכןמערכת ביטול נעילת דלתות בעת תאונה

כןכןפנסי ערפל קדמיים

כןכןחיישן גשם למגבים

כןכןחיישן לכוונון אוטומטי של התאורה הקדמית

שמע ומיגון
כןכןאימובילייזר

לאכןרדיו-דיסק עם תצוגה רחבה 6.1"

WAZE כןלאמע' מולטימדיה כולל אנדרואיד ומערכת ניווט

כןכןמצלמת נסיעה לאחור

Bluetooth כןכןדיבורית

כןכןשליטה מגלגל ההגה על מע' השמע

Bluetooth כןכןשליטה מגלגל ההגה על דיבורית

USB כןכןשקע

כןכן6 רמקולים

.2007/EC715 נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה תקן

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

נתוני צריכת דלק בליטריםדגם
ל- 100 ק"מ

דרגת זיהום אוויר

 Fullback Styleדרגה 6.615בין-עירוני9.1עירוני

Fullback Premiumדרגה 6.615בין-עירוני9.1עירוני

מדד זיהום אוויר*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי
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MCA GROUP קבוצת סמל"ת

נסיבות עקב  לעת  ומעת  זמן  בכל  רשאים  והיבואן  היצרן  בלבד,  כללי  מידע  של  אופי  בעל  הינו  הנ"ל   המידע 
הדגמים  מוקדמת.  הודעה  ללא  הרכב  של  מהפרטים  או  מהפרטים  אחד  את  לשנות  אחרות,  או   טכניות 
טל"ח 08/2016 בתשלום.  אופציונליים  פרטים/תוספות  לכלול  ועשויים  בלבד  להמחשה  הינם  בתמונות  המופיעים 

*9333


