


RENEGADE
LONGITUDELIMITEDמנוע

1.4-Liter  I4 MultiAir® Turbo Engine++

140/5000170/5500הספק - סל"ד / כ"ס

23.5/175025.5/2500מומנט - סל"ד / קג"מ

11.08.8תאוצה  0 - 100 קמ"ש )שניות( 

181196מהירות מרבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(

7.48.7עירונית )ליטר/100 ק"מ( 

55.9בין עירונית )ליטר/100 ק"מ(

5.96.9משולבת )ליטר/100 ק"מ( 

FWD4WDמערכות הנעה

9 מהירויות6 מהירויות )מצמד כפול יבש(תיבת הילוכים אוטומטית

 4X4 מערכת הנעה

+בקרת אחיזה Selec-Terrain( 4x4( בעלת 4 מצבי פעולה: אוטומטי, שלג, חול, בוץ

מידות ומשקלים

42554255אורך כולל )מ"מ(  

18051805רוחב כולל )מ"מ(

20232023רוחב כולל מראות )מ"מ(

16971697גובה כולל גגון )מ"מ(

13951505משקל עצמי )ק"ג(

18802010משקל כולל - GVW )ק"ג(

600600כושר גרירה מקסימאלי ללא בלמים )ק"ג(

12001200כושר גרירה מקסימאלי עם בלמים )ק"ג(

7070משקל מקסימלי להעמסה על גגון )ק"ג(

25702570מרווח סרנים )מ"מ(

171201מרווח גחון )מ"מ(

17.921זווית גישה )מעלות(

29.732.1זווית נטישה )מעלות(

21.224זווית גחון )מעלות(

351351נפח תא מטען )ליטר(

14381438נפח תא מטען מושבים מקופלים )ליטר(

4848קיבולת מיכל דלק )ליטר(

55מספר מקומות ישיבה 

11.0611.06קוטר סיבוב )מ'(

R16 98H215/60 R17 96H 215/65צמיגים

מתלים

קדמי  - מתלה מקפרסון עם זרוע מתלה כפול ומוט מייצב

אחורי - מתלה מקפרסון עם זרוע מתלה כפול ומוט מייצב
בטיחות 

  Euro NCAP  5 כוכבים5 כוכביםציון בטיחות

++6 כריות אוויר מתקדמות להגנה היקפית בחלל הרכב  

++3 משענות ראש לנוסעים מאחור

++ מנגנון נעילת דלתות אוטומטי בתחילת הנסיעה 

++EARS מערכת חכמה לזיהוי מוקדם של מצבי חירום

(Lane Departure Warning( מערכת בקרת סטייה מנתיב+

+בלימה אוטומטית בעת חירום )עירוני(

+Mobileye - מערכת בטיחות מתקדמת

 )ISOFIX( עוגני אבטחה לכיסא תינוק++

++חגורות בטיחות קדמיות עם מנגנון קדם מותחן מתכוננות לגובה 



LONGITUDELIMITEDבטיחות

++נורות התראה עם זמזם לחגורות הבטיחות לכל הנוסעים )בלוח מחוונים( 

++קורות חיזוק כפולות בדלתות הרכב

)Forward Collision Warning Plus ( מערכת אזהרת התנגשות מלפנים+

++ניתוק כרית אוויר לנוסע ליד נהג )מלוח המחוונים(

)Electric Power Steering( הגה כוח חשמלי++

++מנגנון לנעילת דלתות אחוריות לילדים

(Speed Limiting Device( מגביל מהירות++

Sentry Key® מפתח אימובילייזר חכם מסוג++

)ABS( מערכת למניעת נעילת גלגלים++

++מערכת בקרת יציבות אלקטרונית )ESC( עם הפחתת זוויות גלגול

 )ERM( מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות++

(Traction Control( מערכת בקרת אחיזה++

 (Rain Brake Support( מערכת לייבוש בלמים++

(Hill Start Assist( מערכת עזר לזינוק בעליה++

(Electric Park Brake( בלם יד חשמלי++

++4 בלמי דיסק

++מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים עם תצוגה לכל גלגל 

+חיישני חניה אחוריים עם חיווי בלוח המחוונים

+חיישני חניה הקפיים עם חיווי בלוח המחוונים

 (Daytime Running Lights( תאורת נהיגת יום ייעודית++

++זוג משענות ראש לנהג ולנוסע להגנה מפני "צליפת שוט"

איבזור חיצוני

 )Keyless Entry( מנגנון חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח++

++חישוקי אלומיניום מפוארים 

++פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה 

+גריל קדמי מוכסף 

+פנסים אחוריים ומגן פגוש אחורי בצבע כסף

++קיפול חשמלי למראות הצד בלחיצת כפתור

צבע כסף+מראות הצד בצבע הרכב עם פנסי איתות 

++מגב ומתז בחלון הדלת האחורית

+שמשות אחוריות כהות

++ידיות דלתות בצבע הרכב

+צינור פליטה כפול 

++גלגל חילופי

צבע כסף+פסי גג אורכיים לגגון

איבזור פנימי

+אופציהגג שמש פנורמי עם פיקוד חשמלי

+מושבים בריפוד בד יוקרתי 

+ניפוח חשמלי לגב תחתון במושב הנהג 

++מושב אחורי מתקפל/ מתפצל 60/40 

++משענת יד לנהג הכוללת תא איחסון

דמוי עורבדדיפון דלתות פנימי 

++מגש כיסוי לתא מטען

++שטיחים מקוריים לרצפת הרכב

++נעילה מרכזית חשמלית 

)Auto( 4 חלונות חשמל עם מנגנון פתיחה וסגירה מהירה לחלונות הקדמיים++

7"5"מערכת ®Uconnect עם מסך מגע  לשליטה במערכת המולטימדיה והגדרות הרכב

++מערכת מולטימדיה הכוללת רדיו AM/FM ו- 6 רמקולים



LONGITUDELIMITEDאיבזור פנימי

+מערכת אוטומטית להדלקת אורות הרכב בחשיכה

+חיישן להפעלה אוטומטית של המגבים הקדמיים בהתאם לעוצמת הגשם

  USB ,AUX שקעי++

++דיבורית Bluetooth עם משדר לקבצי שמע

++ידית הילוכים מצופה עור 

++מערכת stop & start עם כפתור לביטול

++גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולעומק

++שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

"7.0"3.5מרכז מידע ממוחשב בלוח המחוונים כלל מסך TFT נשלט מגלגל ההגה 

++מערכת בקרת שיוט )cruise control( עם שליטה מגלגל ההגה 

++סוככי שמש עם מראה ותאורה לנהג ולנוסע

++שקעי 12V בקונסולה קידמית ותא מטען 

++שקע חשמל 230V ליושבים מאחור

++תאורה בתא מטען

++תאורת אווירה מסוג לד בדלתות  

++התראה על דלתות פתוחות עם תצוגה בלוח המחוונים

+בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת לשני אזורי טמפרטורה 

+תא אחסון במושב נוסע

++מחזיקי כוסות קדמיים

++מד טמפרטורה חיצונית + מצפן 

++4 טבעות עגינה לקשירת ציוד בתא מטען
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אולמות תצוגה: הרצליה - המנופים 13 | ירושלים - דרך בית לחם 146 | חיפה – דרך יפו 145 | באר שבע - עמל 3

התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם שייכים לדגם מסוים. המפרט המופיע אינו בהכרח 
המפרט הסטנדרטי. המפרט עשוי לכלול פרטים/תוספות אופציונליות בתשלום. היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או 
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה.

התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.

:LIMITED פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

$ מצלמת רוורס
# מערכת אקטיבית למניעת 

סטייה מנתיב  
× חיישני חגורת בטיחות

× זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
# בלימה אוטומטית בעת חירום

× זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר  6
# בקרת סטייה מנתיב

# ניטור מרחק מלפנים
× זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

× בקרת שיוט אדפטיבית
× זיהוי הולכי רגל

מקרא:

# מערכת מותקנת בדגם הרכב

$ מערכת אופציונאלית להתקנה

× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

$ מצלמת רוורס
× מערכת אקטיבית למניעת 

סטייה מנתיב   
× חיישני חגורת בטיחות

# זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
× בלימה אוטומטית בעת חירום

# זיהוי תמרורי תנועה

כריות אוויר  6
# בקרת סטייה מנתיב

# ניטור מרחק מלפנים
× זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

× בקרת שיוט אדפטיבית
# זיהוי הולכי רגל

:LONGITUDE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מדד זיהום אוויר*

זיהום מזעריזיהום מירבי 151413121110987654321

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

5RENEGADE LONGITUDE5

7RENEGADE LIMITED5

6 RENEGADE LONGITUDE SR5

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(**

מדד זיהום
אוויר*

RENEGADE 1.4 AT 140HP511בינעירוני7.4עירוני

RENEGADE 1.4 AT 170HP5.914בינעירוני8.7עירוני

רמת האבזור הבטיחותי:
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