מפרט טכני
מנוע

נפח המנוע (סמ"ק )
תצורה | מס' בוכנות
הספק מירבי (סל"ד/כ"ס)
מומנט מירבי (סל"ד /קג"מ)
תקן פליטה וזיהום אויר
יעילות דינמית Stop&Start -

BlueHDi 180hp
מנוע טורבו-דיזל בגאומטריה משתנה
הזרקה ישירה בלחץ גבוה
1,997
מנוע קדמי רוחבי |  4גלילים בשורה
180 / 3,750
42.7 / 2,000
EU6.2
STTd

ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)
תאוצה מ 0-ל 100-קמ"ש (שניות)

215
9.4

נתוני צריכת דלק ליטר 100/ק"מ *
צריכת דלק עירונית
צריכת דלק בינעירונית
צריכת דלק מעורבת
פליטת  CO2ממוצעת גר'/ק"מ

מערכת דלק
נפח מכל דלק (ליטר)
סוג דלק
תיבת הילוכים
תיבת הילוכים
סוג תיבת הילוכים
מספר הילוכים קדמיים
מידות ומשקלים
מספר סיבובי הגה מנעילה לנעילה
קוטר סיבוב (מטרים)
אורך (מ"מ)
רוחב (מ"מ)
גובה (מ"מ)
נפח פנימי
מספר דלתות
נפח תא מטען (ליטר)
נפח פנימי עם מושב אחורי מקופל (ליטר)
משקלים (ק"ג)
משקל עצמי
משקל מטען מותר
משקל כולל מותר
משקלי גרירה מותרים (ק"ג)
משקל מותר לגרירת גרור ללא מערכת בלימה
משקל מותר לגרירת גרור עם מערכת בלימה
משקל כולל מותר רכב  +גרור
משקל מירבי מותר על הגג
בלמים וצמיגים
מתלים קדמיים

מתלים אחוריים

בלמים קדמיים/אחוריים
מידת צמיגים
* לפי נתוני יצרן על -פי בדיקה בתנאי מעבדה

5.6
4.4
4.9
128
55
סולר
EAT8
אוטומטית ,פלאנטרית
8
3
10.45
4,573
1,906
1,625
5
555
1,752
1,535
600
2,135
750
1,550
3,685
80
מתלים עצמאיים ,תומכות מק-פרסון עם זרועות A
תחתיות ,קפיצי סליל ,בולמי זעזועים הידראוליים
מבוקרי מחשב ,מוט מייצב
מתלים עצמאיים ,רב -חיבורי,קפיצי סליל ,בולמי
זעזועים הידראוליים מבוקרי מחשב ,מוט מייצב
דיסקים קדמיים מאווררים 304x28 mm
דיסקים אחוריים 290x12 mm
235/50 R19

TECHNICAL SPECIFICATION
ENGINE

Displacement in CC
|No. of cylinders
Max. output hp at RPM
Max. torque kg/m at RPM
Standard of depollution
Stop&Start
)PERFORMANCE (driver only
)Max. speed (km/h
)Acceleration 0-100 km (sec
CONSUMPTION L/100km
Urban
Extra urban
Mixed
CO2 emissions g/km
FUEL SYSTEM
)Fuel tank capacity (L
Fuel Type
TRANSMISSION
Transmission
Gearbox type
Number of gears
DIMENSIONS
Number of lock to lock steering wheel turns
)Turing circle (m
)Length (mm
)Width (mm
)Height (mm
VOLUMES
Number of doors
)Boot capacity (L
)Boot capacitywith folded rear seat (L
)MASSES (in kg
EEC vacuum mass
Payload
)Total permissible mass in EEC charge (MTAC
)MAXIMUM MASS TOWABLE (in kg
Unbraked trailer
Braked trailer
)Permissible total mass (MTRA
Max load on roof bars
BRAKES & TIRES
Front Axle: independent wheels, Mac Pherson axle with
triangulated lower arms, coil springs, pilot operated
telescopic hydraulic dampers and anti-roll bar
Rear Axle: independent wheels, multi-link rear axle, coil
springs, controlled telescopic hydraulic shock absorbers
and anti-roll bar
Front / rear brakes
Pneumatic

