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נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה,   *
תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן המצוין במפרט זה.

האצ׳בקסוג מרכב

1.0 טורבו בנזין אוטומטמנוע

HR10דגם מנוע

טורי, 3תצורה, מספר בוכנות

999נפח )סמ"ק(

x 72.2 81.3קדח x מהלך )מ"מ(

9.5:1יחס דחיסה

91/5000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

14.7/2000מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזין 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

תיבת הילוכים
אוטומטית CVTסוג התיבה

4.006ראשוןיחס העברה:

שני

שלישי

רביעי

חמישי

0.55אחורי

2x4הנעה

שלדה
מוט מק'פרסוןמתלים קדמיים

קורת פיתולמתלים אחוריים

דיסקבלמים קדמיים

תוףבלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי

ABS, EBD, TCSמערכות סיוע לבלימה
195/55R16מידת צמיגים  

מידות ומשקלים
3999אורך כללי )מ"מ(

1743רוחב כללי )מ"מ(

1455גובה כללי )מ"מ(

2525מרווח סרנים )מ"מ(

827שלוחה קדמית )מ"מ(

647שלוחה אחורית )מ"מ(

1143משקל עצמי )ק"ג(

1545משקל כללי )ק"ג(

402משקל העמסה מירבי )ק"ג(

825עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(

810עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

555משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(

1200משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

41נפח מיכל דלק )ליטר(

300נפח תא מטען )עם מדף(-)ליטר(

360נפח תא מטען )מקופל(-)ליטר(

Acenta PlusN-Designביצועים

6.16.3צריכת דלק )ליטר ל-100 ק"מ( WLTP משולבת

137142פליטת C02 )גר'/ק"מ(

910דרגת זיהום

171מהירות מירבית )קמ"ש(

13תאוצה מ- 0-100 ק"מ/לשעה )שניות(

10קוטר סיבוב )מ'(

20,000 ק"מ או שנה )המוקדם מבניהם(מרווח טיפולים

מפרט טכני



Acenta PlusN-Designאבזור פנימי

✔✔מערכת מולטימדיה A-IVI עם מסך מגע צבעוני 7"

✔✔מערכת מולטימדיה תומכת ממשק אפל )CarPlay( ואנדרואיד*

✔✔שליטה מההגה על מערכת שמע

44רמקולים

**Bluetooth דיבורית✔✔

 AUX-ו USB ממשק✔✔

✔✔מחשב דרך מתקדם עם מסך 5" צבעוני

✔✔בקרת שיוט ומערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה

✔✔ריפוד מושבים בד שחור משולב אפור

✔גלגל הגה בציפוי עור

✔✔מזגן

✔✔4 חלונות חשמל

12V שקע✔✔

אבזור חיצוני

16"16"חישוקי FLEX מעוצבים

✔✔כיוון מראות צד חשמלי

✔שמשות אחוריות כהות

LED מראות צד עם חימום ואיתות פניה מסוג✔

LED אורות נסיעה ביום מסוג✔✔

✔פנסי ערפל קדמיים

✔חיישני גשם

✔חיישני חנייה אחוריים

✔מראות צד וידיות בצבע הרכב

✔מראות צד בצבע כרום/שחור

✔✔גלגל חלופי

בטיחות

✔✔6 כריות אוויר

✔✔ניתוק כריות אוויר לנוסע

✔✔עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

✔✔TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

✔✔ESP - מערכת בקרת יציבות

✔✔ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

✔✔FCA - מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים

✔✔P-IEB - מערכת לבלימה במצבי חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל

✔✔HBA - שליטה אוטומטית על אורות גבוהים

✔✔LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

SBR - חיישני חגורות בטיחות לכלל המושבים

✔

✔

✔TSR - זיהוי תמרורי תנועה

לתשומת ליבך, שים לב כי ממשק אנדרואיד לא בהכרח יעבוד בישראל.  *
חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או יבואן מחוייבים לכך.  *

לתשומת לבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth האינטרגלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך. **

מפרט אבזור

- מערכת להתערבות חכמה בסטייה מנתיב ILI✔

✔



פס קישוט תחתון לפגוש קדמי כרום מט
 LP-00025422 :מק"ט

פס קישוט תחתון לפגוש אחורי כרום מט
 LP-00025424 :מק"ט

פסי קישוט לדלתות כרום מט
 LP-00025421 :מק"ט

פס קישוט תחתון לדלת תא מטען כרום מט
 LP-00025423 :מק"ט

סף דלת מואר כרום
 LP-00025352 :מק"ט

משענת יד עור
 LP-00025353 :מק"ט

שטיח גומי דופן גבוהה
 LP-00025355 :מק"ט

גגון פלדה
 LP-00025425 :מק"ט

מנשא לאופניים לגג
THULE LP-00021903 :מק"ט

חלונות חשמל אחוריים
 LP-00025445 :מק"ט



ZY2K לבן צחור

NBDK אדום שני מטאלי

GNEK שחור מטאלי

ZBDK כסף מטאלי

QNCK לבן פנינה מטאלי

KPNK אפור כחול מטאלי



:N-Design פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מקרא:   מערכת מותקנת בדגם הרכב   מערכת אופציונאלית להתקנה   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים

בקרת מהירות חכמה
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

חיישני חגירת חגורות

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

:Acenta Plus פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת לבלימת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים

בקרת מהירות חכמה
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

חיישני חגירת חגורות

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

N/AAcenta Plus מיקרה האצ׳בק 1.0 אוטומט

N/AN-Design 31מיקרה האצ׳בק 1.0 אוטומט 3 5 80 2 4 6 7

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 זיהום מירבי

דרגת זיהום אויר **משולבנתוני צריכת דלק )בליטרים ל-100 ק"מ(*

Acenta Plus 6.19מיקרה האצ׳בק 1.0 אוטומט

N-Design 6.310מיקרה האצ׳בק 1.0 אוטומט

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין 
,ר על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד.  הית
.ר מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזו

.WLTP # נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,   **

התשס"ט 2009.

BRIDGESTONE 13971

C1195/55 R16 87 H

71 dB

03
/2

02
2

3




