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XL CARGOWORK UP ארוך גבוה MAXI COMBI ארוךCOMBI קצרנתונים טכניים

טורבו דיזל       סוג מנוע

1,2481,5981,5981,598נפח מנוע

3,750/953,750/1053,750/1053,750/105הספק מרבי )כ"ס/סל"ד(

1,500/20.41,750/30.61,750/30.61,750/30.6מומנט מרבי )קג"מ/סל"ד(

מסילה משותפת הזנה מלאהמערכת הזנת דלק

ידנית 6 הילוכיםידנית 6 הילוכיםידנית 6 הילוכיםידנית 5 הילוכיםתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

דיסק מאווררבלמים קדמיים

תוףבלמים אחוריים

11.212.512.512.5היגוי - קוטר סיבוב

R16195/60R16195/60R16195/60R16 195/60צמיגים

161170170166מהירות מירבית

מידות חיצוניות

4,4064,7564,7564,981אורך

1,8321,8321,8321,872רוחב

1,8451,8802,1252,049גובה

2,7553,1053,1053,105בסיס גלגלים )מטר(

מידות תא מטען

1,1912,1702,300 / 9501,300 / 1,120אורך מקסימלי

1,19512611,7141,818רוחב

-1,230--רוחב בין בתי גלגלים

-1,2501,2501,550גובה העמסה מקסימלי

368---גובה דופן ארגז

-7901,0505,000נפח תא מטען )ליטר(

--3,2004,000נפח תא מטען כאשר מושבים מקופלים )ליטר(

משקלים

2,1702,3952,5102,485משקל מירבי כולל )ק"ג(*  

1,5351,6451,5801,555משקל עצמי )ק"ג(

635750930930משקל העמסה מורשה )ק"ג(

1,0001,300משקל מירבי לגרירה עם בלמים )ק"ג(

500משקל מירבי לגרירה בלי בלמים )ק"ג(

מושבים

5533מספר מושבים

*מותנה באי חריגה מהמשקל הכולל המורשה



COMBICARGOWORK UPבטיחות

442כריות אוויר

+++אפשרות לניתוק כרית אוויר למושב נוסע

ABS + EBD :מערכת בלמים+++

ESC - מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+++

+++חגורות מתכווננות+קדם מותחנים

+++שלדה מרכיבי פלדה בעלת מערכת קריסה מבוקרת

+++מערכת למניעת שריפה ברכב

+++דוושות בעלות מנגנון קריסה בעת תאונה

)Hill Holder( מערכת מסייעת במניעת הידרדרות לאחור+++

מערכת Mobileye הכוללת בקרת סטייה מנתיב, ניטור מרחק מלפנים, 
+++זיהוי הולכי רגל וזיהוי תמרורי תנועה

אבזור פנים

+++מחשב דרך

+++מראות צד עם כיוונון חשמלי + חימום

+++מדף עליון מעל נהג ונוסע

+++נעילה מרכזית

--+מושב נהג עם כוונון גובה ומשענת יד

+++אמובילייזר מקורי

+++חלונות חשמל מלפנים

++-תא אכסון מתחת למושב כפול

אבזור חיצוני

-++זוג דלתות הזזה 

-++דלת תא מטען מחולקת עם פתיחה לצדדים

--+כיסוי גלגלים

+--ארגז אלומיניום

נתונים טכניים

נפח מיכל דלק )ליטר(
60

14נפח מיכל אוריאה )ליטר(

דגם
נתוני צריכת דלק 

מדד זיהום אווירבליטרים ל-100 ק"מ
)משולב(

COMBI 956.415 כ"ס קצר
 MAXI COMBI 1056.915 כ"ס ארוך

 XL CARGO 105715 כ"ס ארוך גבוה
WORK UP 1058.615 כ"ס

רמת אבזור בטיחותיתאור דגםקוד דגם

71COMBI 950 כ"ס קצר

68 MAXI COMBI 1050 כ"ס ארוך

66 XL CARGO 1050 כ"ס ארוך גבוה

72WORK UP 1050 כ"ס

מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"  
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים  
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

WORK UP פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור 105 כ"ס

2 כריות אוויר   
מערכת בקרת סטייה מנתיב  
מערכת ניטור מרחק מלפנים

בקרת שיוט אדפטיבית 
מערכת זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס 
חיישני חגורת בטיחות

COMBI/CARGO פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"  
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

מערכת לזיהוי רוכבי אופניים ואופנועים  
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

זיהוי תמרורי תנועה
שליטה אוטומטית באורות גבוהים

4 כריות אוויר   
מערכת בקרת סטייה מנתיב  
מערכת ניטור מרחק מלפנים

בקרת שיוט אדפטיבית 
מערכת זיהוי הולכי רגל

מצלמת רוורס 
חיישני חגורת בטיחות

מקרא:

מערכת מותקנת בדגם הרכב 
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מערכת אופציונאלית להתקנה 



COMBI קצר

 MAXI COMBI ארוך

 XL CARGO ארוך גבוה

WORK UP





המידע הנ"ל הינו בעל אופי של מידע כללי בלבד, היצרן והיבואן רשאים בכל זמן 
ומעת לעת עקב נסיבות טכניות או אחרות, לשנות כל אחד מהפרטים או מהפרטים 
של הרכב ללא הודעה מוקדמת. הדגמים המופיעים בתמונות הינם להמחשה בלבד 

ועשויים לכלול פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. ט.ל.ח. 2014/11

הודפס ינואר 2021

אינו  המופיע  המפרט  מסוים.  לדגם  שייכים  ואינם  בלבד  כללי  מידע  של  אופי  בעלי  הינם  הנ"ל  והנתונים  המפרטים,  התמונות, 
לנהג/ת  לסייע  נועדו  בטיחות  מערכות  בתשלום.  אופציונליים  תוספות  פרטים/  לכלול  עשוי  המפרט  הסטנדרטי.  המפרט  בהכרח 
ואחריותו  הנהג  את  אופן  בשום  מחליפות  אינן  המערכות  עת.  בכל  הרכב  על  בשליטה  להיות  הנהג/ת  על  להחליפו/ה.  לא  אך 
הדלק  צריכת  נתוני  עליהן.  להסתמך  לו/לה  ואל  ונסיבות  מקרה  מכל  המתחייבים  והזהירות  הדין  להוראות  בהתאם  ולנהוג  לפעול 
להגיע  אף  ויכולה  הנהיגה  ומאפייני  הרכב  מתחזוקת  הדרך,  מתנאי  גם  מושפעת  בפועל  הדלק  צריכת  מעבדה.  בדיקות  לפי  הם 
והמפרטים  הנתונים  את  לשנות  או  לתקן  הזכות  את  לעצמם  שומרים  והחברה  היצרן  מעבדה.  לנתוני  ביחס  משמעותי  לפער 
ט.ל.ח. בלבד.  להמחשה  התמונות  המכירות.  מסוכני  ופירוט  ייעוץ  נוסף,  מידע  לקבל  ניתן  מוקדמת.  הודעה  וללא  עת  בכל  השונים 

*8545


