
CITROËN CACTUS 



Puretechמפרט טכני
1.2L

82 Ch

Puretech
1.2L

110 Ch Turbo

BLUE HDI
1.6L

100 Ch

מנוע
1,1991,1991,560נפח מנוע

334מספר בוכנות

12128מספר שסתומים

82/5750110/5500100/3750הספק מירבי בסל״ד/כ״ס

12.0/275020.9/150025.9/1750הספק מירבי בסל״ד/כ״ס

●●הזנת דלק-הזרקה

)COMMON RAIL( הזנת מסילה משותפת●

Stop & Start מערכת●●

תיבת הילוכים

ידנית 
5 הילוכים

ידנית 
5 הילוכים/ 
אוטומטית 
6 הילוכים

ידנית 
5 הילוכים

היגוי
●●●הגה כוח חשמלי משתנה בהתאם למהירות

10.910.910.9קוטר סיבוב בין מדרכות )במטרים(

●●●ESP — מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

מתלים
●●●מלפנים� מתלה נפרד לכל גלגל )דמוי מק-פרסון(

●●●מאחור� זרועות עוקבות מתקשרות בקורה

בלמים
●●●דיסקים בבלמים קידמיים

●●●תופים בבלמים האחוריים

●●●ABS — מערכת למניעת נעילת הגלגלים

●●●EBD — מערכת אלקטרונית לחלוקת בלימה

●●●EBA — מערכת לתיגבור בלימה בשעת חירום



Puretech
1.2L

82 Ch

Puretech
1.2L

110 Ch Turbo

BLUE HDI
1.6L

100 Ch

מידות )מ׳(
4.1574.1574.157אורך כללי
1.7291.7291.729רוחב כללי

1.530/1.480(1.530/1.480) 1.530/1.4801.540/1.490גובה כללי/עם מוטות

2.5952.5952.595מרחק בין הסרנים

משקל )ק״ג(
1070(1020) 9651050משקל עצמי

1610(1555) 15001590משקל כללי מורשה

נפח )ל׳(
505045מיכל דלק
348348348תא מטען

117011701170תא מטען )מושבים אחוריים במצב מקופל(

ביצועים )לפי נתוני היצרן נהג לבד(
167188184מהירות מירבית בקמ״ש

10.6(9.3) 12.99.7תאוצה מ-0 ל-100 קמ״ש )בשניות(

32.3(30.7) 34.531.2תאוצה מ-0 ל-1000 מטר )בשניות(

צמיגים
205/55 R16205/50 R17 (205/55 R16)205/55 R16

תצרוכת דלק )ק״מ לליטר(
25.0(18.5) 17.917.9במסלול נסיעה עירוני

32.3(27.0) 25.025.6במסלול נסיעה בינעירוני

29.4(23.3) 21.721.7משולב עירוני-בינעירוני

*נתוני תצרוכת הדלק המופיעים בפרסום זה הינם כפי שהתקבלו מן היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה לפי התקן 
האירופי. CE/715/2007 תצרוכת הדלק בפועל מושפעת מאופן הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה 

להיות שונה מן האמור בפרסום זה
* )( - נתוני דגם ידני



Funאבזור

לוח מחוונים
●לוח מחוונים דיגיטלי

●מד מהירות

●התראה דיגיטלית ממוחשבת לביצוע טיפול שיגרתי

●התראה על דלתות פתוחות

●נוריות התראה — בלמים, שמן, מים, טעינה

●נוריות בקרה — אורות דרך, מעבר, נמוכים, פנס ערפל אחורי

בטיחות אקטיבית
●ESP — מערכת בקרת יציבות אלקטרונית

●ABS — מערכת למניעת נעילת גלגלים

●EBA — מערכת לתגבור בלימה בשעת חירום

●ASR — מערכת בקרת משיכה

●TPMS — מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

●FBD — מערכת לחלוקת בלימה אלקטרונית

●מפתח אלקטרוני )אימובילייזר(

נעילה אוטומטית של כל הדלתות בנסיעה מעל 10 קמ“ש
●ופתיחה אוטומטית בזמן תאונה

נעילה חוזרת אוטומטית של הרכב אחרי 30 שניות
●ללא פתיחת דלת

●הדלקה אוטומטית של אורות מצוקה בזמן בלימת חירום

בטיחות פאסיבית
●כרית אוויר לנהג

●זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע מלפנים

AIRBAG IN ROOF כרית אוויר לנוסע הקדמי בתיקרה●

זוג כריות אוויר )וילון( לשני הצדדים לאורך התיקרה
●להגנת הנוסעים מלפנים

●ניטרול כרית אוויר לנוסע מלפנים להסעת תינוק במושב הקדמי

●מלפנים� חגורות בטיחות אקטיביות )פירוטכניות( עם קדם מותחן

●מאחור� חגורות בטיחות נגללות עם 3 נקודות עיגון

●נורית התראה על אי-סגירת חגורות בטיחות קדמיות

●נורית התראה על פתיחת חגורות בטיחות אחוריות

●הכנה לעגינת ISOFIX לסגירה בטיחותית של כיסא התינוק

●ניתוק מערכת הזנת דלק בזמן תאונה

●סגרי בטיחות לילדים בדלתות האחוריות

 בדגם מערכת MOBILEYE )התקנה מקומית(
האוטומטי

נהיגה
●בקרת שיוט ומערכת להגבלת מהירות הנסיעה

●מחשב דרך

●מתז מים משולב במגב של השמשה הקדמית

●פנסי הלוגן ראשיים

●פנסי ערפל קדמיים

●CORNERING LIGHT — הפעלת תאורה יחודית בזמן ביצוע פנייה

●2 מראות חיצוניות מתכווננות חשמלית

נוחות
●מזגן אוויר מקורי

●TOP BOX — תא כפפות גדול

●מסך מגע מרכזי גדול )“7( עם שליטה מההגה

●שקע 12V להפעלת אביזרים

●שקע AUX + USB להפעלת אביזרים

●נעילה חשמלית מרכזית של הדלתות ותא המטען באמצעות שלט רחוק

●הפעלה חשמלית של החלונות הקדמיים

●גלגל הגה מתכוונן לגובה

●תאורת תיקרה ותאורה לקריאת מסמכים

גימור חיצוני ופנימי
 בדגם 4 חישוקי סגסוגת קלה ''16

הידני

 בדגם 4 חישוקי סגסוגת קלה ''17
האוטומטי

AIR BUMP●

●מוטות אורכיים שחורים בגג

●גלגל הגה בריפוד עור

●פגוש קדמי ואחורי בצבע הרכב

מושבים ואחסון
●מושב הנהג מתכוונן לגובה

●משענת ראש מלפנים עם כיוונון גובה

●משענת יד בין המושבים הקדמיים

●3 משענות ראש מאחור עם כיוונון גובה

●גב המושבים האחוריים מתקפל

●ריפוד המושבים בבד יוקרתי

●תאי אחסון ומשענות יד בדלתות הקדמיות והאחוריות

●כיסי אחסון בגב המושבים הקדמיים

ONETONE תוספות לדגמי
TOUCH  מערכת●

●חיישני חניה 

●מצלמת חניה

●חישוקי סגסוגת בצבע שחור לרכב שחור





בחר את הצבע שלך

כסף מטאלי | �Air Bump | ZRM0 | Gris Aluminium שוקו

אדום | �Air Bump |1NP0 | Rouge Aden שחור 

כסף מטאלי | �Air Bump | ZRM0 | Gris Aluminium שחור

סגול מטאלי | �Air Bump | E3M0 | Deep Purple אפור כהה כחול | Air Bump | TMP0 | Baltic Blue: שחור

צהוב | �Air Bump | NHP0 | Hello Yellow שחור

אפור כהה מטאלי |  �Air Bump | 9PM0 | Gris Shark אפור כהה



שחור |  �Air Bump | XLMO | Noir Obsidien אפור בהיר 

לבן פנינה  | �Air Bump | FCM6 | Pearl White שוקו
*בתוספת תשלום

לבן | �Air Bump | WPP0 | Blanc Banquise שחור 

חום | �Air Bump | K7PO | Olive Brown אפור בהיר 

שחור |  �Air Bump | XLMO | Noir Obsidien שחור 

ONETONE 

אפור כהה מטאלי |  �Air Bump | 9PM0 | Gris Shark אפור כהה



*4989
להזמנת נסיעת מבחן

שורק ראשל“צ — מרק מושביץ 3, 03-6710472 | תל אביב — תובל 5, 03-6710333 | ירושלים — יד חרוצים 9 א.ת תלפיות י-ם, 02-6756555
08-6686000 אזה“ת,  חורין  מרכז   17 היהלומים   — אשדוד   |  073-3216190 יהודית,  קרית  אזה“ת   ,1 הארץ  תוצרת   — שבע  באר 
08-6759995 צפוני,  אזה“ת   ,15 המרכבה  רמ“ר,   — אשקלון   |  04-8810410 חיפה   ,18 מלאכה  בעלי  הצפון,  רכב   — חיפה 
04-6572222  ,2003 כביש   , ציפורי  — נצרת   |  073-2636321 אזה“ת,   9 המוביל  פוספלד,  המוביל   — סבא  כפר 
09-8873225  , ני צפו אזה“ת   9 פנקס  אמפאר,   — נתניה   |  04-9982287  ,22 היוצרים   ,2000 ורו  י  — כרמיאל 

06
/1

7

המידע והנתונים המופיעים בפרסום זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד 
הבאת המקור הלועזי לדפוס. ייתכנו הבדלים בין התיאור המובא בפרסום לבין הדגמים המשווקים על ידי חברתנו, הן 
מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים הנלווים. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן 
לזמן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, 
הציוד והמערכות המתוארים בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא 

עדכון הפרסום. כל התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטרים ל-100 ק“מ*(

4.0בין עירוני5.6עירוניPuretech Cactus 82 כ״ס 1.2L ידני
3.7בין עירוני5.4עירוניPuretech Cactus 110 כ״ס 1.2L ידני 
3.1בין עירוני4.0עירוניBlue HDI Cactus 100 כ״ס 1.6L ידני 
3.9בין עירוני5.6עירוניPuretech Cactus 110 כ״ס 1.2L אוט'

רמת האבזור הבטיחותידגםקוד דגם
Puretech Cactus1 82 כ״ס 1.2L ידני 52
Puretech Cactus1 110 כ״ס 1.2L ידני 62
Blue HDI Cactus1 100 כ״ס 1.6L ידני 63
Puretech Cactus6 110 כ״ס 1.2L אוט'94

רמת 
בטיחות 

רמת 876543210גבוהה
בטיחות 

נמוכה

רמת האבזור הבטיחותי

1

1 32 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 זיהום מזערי15 זיהום מרבי
**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת( התשס“ט 2009.

CE/715/2007 נתוני היצרן עפ“י בדיקת מעבדה, תקן*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
4


