
NEW FIAT FULLBACK
*9333

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

נתוני צריכת דלק בליטריםדגם
ל- 100 קילומטר

דרגת זיהום אוויר

Comfort 2X4 /4 אוטומטx4 דרגה 6.615בין-עירוני9.1עירוני2.4 ליטר
2009 התשס"ט  בפרסומת(,  מנועי  מרכב  אוויר  זיהום  נתוני  )גילוי  נקי  אוויר  תקנות  לפי  מחושבת  הדרגה 

מדד זיהום אוויר*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי   
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נמוכה
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 רמת האבזורתאור דגםקוד דגם

הבטיחותי
2.45 ליטר 4x4 אוטומט סטייל / פרימיום  5,6
7,8comfort 4X4 / comfort 4X24

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Style / Premium רמת גימור

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס
חיישני לחץ אויר

חיישני חגורת בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:Comfort רמת גימור

כריות אויר
בקרת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים

זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת שיוט אדפטיבית

זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס
חיישני לחץ אויר

חיישני חגורת בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

7
מיקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת ברכב

המופיע  המפרט  מסוים.  לדגם  שייכים  ואינם  בלבד  כללי  מידע  של  אופי  בעלי  הינם  הנ"ל  והנתונים  המפרטים,  התמונות, 
בפועל  הדלק  צריכת  בתשלום.  אופציונליים  פרטים/תוספות  לכלול  עשוי  המפרט  הסטנדרטי.  המפרט  בהכרח  אינו 
ומגורמים  האויר  מזג  הדרך,  תנאי  ברכב,  והשימוש  הנהיגה  מאופי  מושפעת  והיא  היות  לעיל  מהמצוין  שונה  להיות  עשויה 
וללא  עת  בכל  השונים  והמפרטים  הנתונים  את  לשנות  או  לתקן  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והחברה  היצרן  נוספים. 
.2019 ינואר  ט.ל.ח.  בלבד.  להמחשה  התמונות  המכירות.  מסוכני  ופירוט  ייעוץ  נוסף,  מידע  לקבל  ניתן  מוקדמת.  הודעה 
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NEW FIAT FULLBACK
COMFORT 4x2COMFORT 4x4STYLEPREMIUMרמת גימור

מנוע

סוג מנוע
 טורבו דיזל

Start/Stop טורבו דיזלטורבו דיזלטורבו דיזל

 2,442  2,442  2,442  2,442 נפח מנוע )סמ"ק(

181 / 1813,500 / 1543,500 / 1543,500 / 3,500הספק מירבי / סל"ד

43.8 / 43.82,500 / 38.82,500 / 38.81,500-2,500 / 1,500-2,500מומנט מירבי / סל"ד

תמסורת
אוטו' 5 הילוכיםאוטו' 5 הילוכיםאוטו' 5 הילוכיםידני 6 הילוכיםתיבת הילוכים

4X24X44X44X4הנעה

בלמים
דיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררדיסק מאווררקדמיים

תוףתוףתוףתוףאחוריים

מתלים
נפרדים-עצמות עצה כפולות וקפיצים ספירלייםקדמיים

סרן קשיח קפיצי עלים אליפטיים מעל סרןאחוריים

היגוי
11.811.811.811.8קוטר סיבוב מינימאלי )מטר(

205R16C 110/108R205R16C 245/70 R16245/65 R17צמיגים

מידות ומשקלים

 5,285  5,285  5,205  5,205 אורך )מ"מ(

 1,815  1,815  1,785  1,785 רוחב )מ"מ(

 1,780  1,780  1,775  1,770 גובה )מ"מ(

 3,000  3,000  3,000  3,000 בסיס גלגלים )מ"מ(

200200200205מרווח גחון

 30  30  30  30 זווית גישה )מעלות(

 22  22  22  22 זווית נטישה )מעלות(

 1,875  1,875  1,870  1,840 משקל עצמי )ק"ג(

 1,035  1,035  1,030 960כושר העמסה מירבי )ק"ג(

 2,910  2,910  2,900 2800משקל כולל )ק"ג(

 750  750  750  750 משקל מירבי לגרירה ללא בלמים )ק"ג(

 3,100  3,100  3,100 2700משקל מירבי לגרירה עם בלמים )ק"ג(

ביצועים
169169177177מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק

75757575נפח מיכל דלק )ליטר(

11.011.011.011.0צריכת דלק עירונית

15.115.115.115.1צריכת דלק בינעירונית

13.313.313.313.3צריכת דלק בנסיעה משולבת )ק"מ לליטר(

פנימי
כןכןכןכןנעילה מרכזית

כןכןכןכן4 חלונות חשמליים

כןכןכןלאמראות צד מתכוונות חשמלית עם חימום

כןלאלאלאקיפול חשמלי למראות הצד

כןכןכןכןמושב נהג מתכוונן לגובה

כןלאלאלאמושב נהג מתכוונן חשמלית )6 כיוונים(

לאלאכןכןהגה כח מתכוונן לגובה

כןכןלאלאהגה כח מתכוונן לגובה ולמרחק

כןכןכןלאהגה וידית הילוכים עם ציפוי עור

כןכןכןכןבקרת שיוט

כן כןכן כן מחשב דרך

 EASY SELECT - 4 משודרגX4 לאלאכןלאבורר מצבי

 SUPER SELECT - 4 משודרגX4 כןכןלאלאבורר מצבי

כןלאלאלאנעילת דיפרנציאל אחורי
דיגיטלית דו-אזוריתדיגיטליתמכאניתמכאניתבקרת אקלים

KEYLESS ENTRY - כןלאלאלאמערכת כניסה ללא מפתח

כןלאלאלאמערכת הנעה ללא מפתח

כןכןכןכןמגביל מהירות מתכוונן

כןכןכןלאתא כפפות ננעל עם תאורה

כןכןכןכןתאי אחסון לבקבוקים בדלתות

כןכןכןכןזוג ווי תליה למעילים מאחור

כןכןכןכןתא אחסון למשקפיים

כןכןכןכןמחזיקי כוסות בתא הנהג

כןכןלאלאמשענת יד במושב האחורי עם מחזיק כוסות

כןלאלאלאריפודי עור

כןלאלאלאחימום למושבים הקדמיים

כןלאלאלאידיות שליטה על ההילוכים מההגה

חיצוני
סגסוגת "17סגסוגת "16ברזל "16ברזל "16חישוקים

כןכןכןכןמדרגת צד

כןכןכןכןפגוש קדמי בצבע הרכב

כןכןלאלאפגוש אחורי מוכסף

כןכןלאלאידיות פתיחת דלתות מצופות כרום

כןכןלאלאמראות צד מצופות כרום

כןכןכןכןמגני בוץ מלפנים ומאחור

כןלאלאלאשמשות אחוריות כהות

שמע ומיגון

כןכןכןכןאימובילייזר

לאלאכןכןרדיו-דיסק עם תצוגה

לאכןלאלארדיו-דיסק עם תצוגה רחבה 6.1"

WAZE כןלאלאלאמע' מולטימדיה כולל אנדרואיד ומערכת ניווט

Bluetooth כןכןכןכןדיבורית

כןכןכןלאשליטה מגלגל ההגה על מע' השמע

Bluetooth כןכןכןלאשליטה מגלגל ההגה על דיבורית

USB כןכןכןכןשקע

לאלאכןכן4 רמקולים

כןכןלאלא6 רמקולים

בטיחות
כןכןכןכןזוג כריות אוויר קדמיות

כןכןכןכןזוג כריות אוויר צידיות

כןכןכןכןזוג כריות אוויר וילון

כןכןכןכןכרית אוויר לברך לנהג

כןכןכןכןABS - מע' למניעת נעילת גלגלים בבלימה

כןכןכןכןEBD - מע' אלקט' לחלוקת עוצמת הבלימה

כןכןכןכןמערכת עזר לבלימה

כןכןכןכןבקרת יציבות אקטיבית

כןכןכןכןמערכת נעילת דלתות אוטומטית בתחילת נסיעה

כןכןכןכןמערכת ביטול נעילת דלתות בעת תאונה

כןכןלאלאפנסי ערפל קדמיים

כןכןלאלאחיישן גשם למגבים

כןכןלאלאחיישן לכוונון אוטומטי של התאורה הקדמית

כןכןלאלאמצלמת נסיעה לאחור
מערכת Mobileye הכוללת בקרת סטייה מנתיב, ניטור 

מרחק מלפנים, זיהוי הולכי רגל וזיהוי תמרורי תנועה
כןכןכןכן 

COMFORT 4x2COMFORT 4x4STYLEPREMIUMרמת גימור


