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DOHC CVVT מנוע בנזין 1.4 ל' אוטומטי
1,396נפח )סמ"ק(

 75X77קדח X מהלך 
1:10.6יחס דחיסה

109/6,300הספק )סל"ד/כ"ס( 
14/4,200מומנט )סל"ד/קג"מ(

●שרשרת תזמון

מידות
4,365אורך )מ"מ(

1,720רוחב )מ"מ(
1,455גובה )מ"מ(

2,570בסיס גלגלים )מ"מ(
1,270משקל עצמי )ק"ג(
389נפח תא מטען )ל'(

תיבת הילוכים אוטומטית
טיפטרוניק מבוקרת מחשב

יחסי העברה:
1:2.919הילוך ראשון

1:1.551הילוך שני

1:1.000הילוך שלישי

1:0.713הילוך רביעי

1:2.480הילוך אחורי
1:4.375יחס העברה סופי

מערכת ההגה
כוח, סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי

5.26 רדיוס סיבוב )מ'( 

הזנת דלק
הזרקת דלק ממוחשבת במסילה משותפת

6.5צריכת דלק ממוצעת ל' / 100 ק"מ

43נפח מיכל )ל'(

חפשו אותנו ב-
לפרטים: 9920*

דרגת זיהום אוויר נתוני צריכת דלק בליטרים ל- 100 ק"מ

דרגה 12 6.3 משולב 5 בינעירוני 8.5 עירוני LX 'בנזין 4 דלתות 1.4 ל' אוט

צמיגים
LXEX

R15195/55/R16/185/65צמיגים במידה

●●גלגל חלופי זמני

בלמים
קדמי - דיסק מאוורר

אחורי - דיסק

מתלים
קדמי - תומכות מקפרסון, קפיצי סליל ומוט מייצב

אחורי - נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצי סליל ומוט מייצב

בטיחות
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי

 2 )אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי( 
2כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים במושבים הקדמיים 

2כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים ומאחור במקרה של התנגשות צידית 
EBD+ABS

ESP+TCS מערכת בקרת יציבות אלקטרונית בשילוב 

מערכת בקרת משיכה
 VSM מערכת לניהול יציבות הרכב

BAS מערכת סיוע לבלימת חירום

TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

HAC מערכת סיוע לזינוק בעלייה

ESS מערכת התראה בעת בלימת חירום

משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן ומפחית עומס

3 חגורות בטיחות אחוריות הכוללות 3 נק' עיגון

LXEX

כפתורי שליטה על מערכת השמע 
●●מגלגל הנהג

●-הגה בציפוי עור

 -ידית הילוכים בציפוי עור

●●בידוד מכסה מנוע 

●●נורת ECO לחסכון בדלק

מראות צד עם כיוונון חשמלי וחימום 
●●פנימי להפשרת אדים

●●גימור פנימי בגוון מתכת

●●ציפוי דמוי עור לדיפון דלתות

אבזור חיצוני
LXEX

●-חלון גג חשמלי

●-חישוקי אלומיניום

●●מראות וידיות בצבע הרכב

פנסי איתות משולבים במראות 
●-החיצוניות

●-מראות חיצוניות בעלות קיפול חשמלי

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2016/646 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

* ללקוח פרטי בלבד. אין בפרסום המובא במפרט זה כדי לחייב את היצרן ו/או את היבואן באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה נהמוקדמת וללא עדכון המפרט.
התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

אבזור
LXEX

הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה 
●●ולעומק

●●תאורה בתא כפפות קדמי

●●DRL - תאורת יום אוטומטית

●-סוככי שמש בעלי תאורה לנהג ולנוסע

●-חיישני נסיעה לאחור

●●מחשב דרך

●●משענת יד מרכזית קדמית

●●4 חלונות חשמליים

●●מזגן מקורי רב עוצמה

●-מערכת בקרת אקלים דיגיטלית 

חיישן גשם להפעלת מגבים באופן 
●-אוטומטי

 MP3 רדיו דיסק מקורי●●

USB/IPOD-התאמה ל ,AUX שקע●●

●-מערכת Bluetooth מקורית

●●4 רמקולים רבי עוצמה בדלתות

●-2 רמקולים נוספים מסוג טוויטר

רמת האבזור הבטיחותי: 6
רמת 

בטיחות 
גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 6 כריות אוויר
 בקרת סטיה מנתיב

 ניטור מרחק מלפנים
 זיהוי כלי רכב בשטח מת

בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי רכב דו גלגלי

 זיהוי תמרורי תנועה

 חיישני לחץ אוויר בצמיגים
 חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים

בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל
מצלמת רוורס

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ריו 4 דלתות 1.4 ל׳ אוט׳:


