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שנים
אחריות*

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מדגם
LX דרגה 5.97משולב4.9בינעירוני7.5עירוניסיד סטיישן בנזין

LX דרגה 47משולב3.6בינעירוני4.7עירוניסיד סטיישן דיזל ידני
EX/ LX DCT דרגה 4.46משולב4בינעירוני5.1עירוניסיד סטיישן דיזל

*לדגמי הבנזין בלבד ללקוח פרטי. התמונות והפרטים המופיעים במפרט זה מתייחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגמים מהמקור הלועזי. ייתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה 
המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי טלקאר, יבואנית קיה לישראל, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלווים. ייתכנו שינויים הנעשים מזמן לזמן על 
ידי היצרן. אין בפרסום המובא כאן כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה באספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות 

לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

חפשו אותנו ב-

)המדד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי"(

נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EC 715/2007*2015/45 *המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם 

177/187/186/180 / LX סיד סטיישן דיזל ידני / LX סיד סטיישן בנזין
EX DCT סיד סטיישן דיזל / LX DCT רמת דרגה 6סיד סטיישן דיזל

בטיחות 
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת 

בטיחות 
נמוכה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמי סיד סטיישן:

לפרטים: 9920*



צבעי מרכב

Black Pearl

Cassa WhiteDeluxe WhiteSparkling Silver

Planet Blue Bronze MetalSand Track

Sirius Silver

מידות )מ"מ(

מנוע

תיבת הילוכים

אבזור חיצוניבטיחותמערכת ההגה אבזור

הזנת דלק

מידות

DCT בנזין
LX סטיישן

דיזל ידני
LX סטיישן

DCT דיזל
EX/ LX סטיישן

מנוע בנזין הזרקה 
 GDI ישירה

מנוע טורבו דיזל 
CRDI הזרקה ישירה

מנוע טורבו דיזל 
CRDI הזרקה ישירה

1,5911,5821,582נפח )סמ"ק(
77X85.4477.2X84.577.2X84.5קדח X מהלך )מ״מ(

1:161:161:16יחס דחיסה

135/6,300136/4,000136/4,000הספק )סל"ד/כ"ס(
2,500~3,00030/1,750~16.7/4,85028/1,500מומנט )סל"ד/קג"מ(

•••שרשרת תזמון

4,5054,5054,505אורך )מ"מ(
1,7801,7801,780רוחב )מ"מ(
1,4851,4851,485גובה )מ"מ(

2,6502,6502,650בסיס גלגלים )מ"מ(
1,3301,3891,416משקל עצמי )ק"ג(
528528528נפח תא מטען )ל'(

נפח תא מטען
מושבים מקופלים )ל'(

1,6601,6601,660

DCT בנזין
LX סטיישן

דיזל ידני
LX סטיישן

DCT דיזל
EX/LX סטיישן

•••כוח, סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי

5.35.35.3רדיוס סיבוב

הזרקת 
דלק ישירה 
ממוחשבת

הזרקת 
דלק ישירה 

במסילה 
משותפת

הזרקת 
דלק ישירה 

במסילה 
משותפת

535353נפח מיכל דלק )ל'(

195/65 מידת צמיגים
R15

 195/65
R15

 205/55
R16

•--חישוקי סגסוגת קלה

•••גלגל חלופי מיני

DCT בנזין
LX סטיישן

דיזל ידני
LX סטיישן

DCT דיזל
LX סטיישן

DCT דיזל
EX סטיישן

•••-DRL תאורת יום אוטומטית 

LED תאורת יום אוטומטית מסוג DRL•---

••••מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

••••משבת מנוע מקורי )אימובילייזר(

••••אזורי קריסה וספיגה

ISOFIX נקודות עיגון••••

••••משענות ראש מתכווננות

••••נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות

••••חגורות בטיחות בעלות 3 נקודות עיגון

••••התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

Flex steer - היגוי משתנה המאפשר בחירה 
••-•בהתאם לסגנון ותנאי הנסיעה, נשלט ע"י מתג

אבזור
••••הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק

••••מזגן מקורי רב עוצמה

•---מערכת בקרת אקלים דו אזורית

••••4 חלונות חשמליים עם פתיחה וסגירה אוט'

••••נעילה מרכזית אוטומטית

••••מערכת שחרור נעילת דלתות בעת תאונה 

••••מראות צד חשמליות מחוממות

---•מראות צד מתקפלות אוט' עם תאורה

MP3 רדיו דיסק מקורי••••

MY MUSIC - זיכרון פנימי במערכת השמע
••••לאחסון קבצי מוסיקה

I-POD-ו AUX ,USB שקע••••

••••שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה 

••••4 רמקולים

DCT בנזין
LX סטיישן

דיזל ידני
LX סטיישן

DCT דיזל
LX סטיישן

DCT דיזל
EX סטיישן

••••2 טוויטרים

מערכת בקרת שיוט + מגביל מהירות עם שליטה 
••-•מגלגל ההגה 

••••מחשב דרך

••••מד טמפרטורה חיצונית עם תצוגה דיגיטלית 

מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה 
••-•וזיהוי קולי

••••שקע אספקת מתח בשידה המרכזית

••-•הגה, בלם יד וידית הילוכים בציפוי עור

••-•פנסי ערפל קדמיים

••••תא אחסון עילי למשקפיים + תאורת מפות

••••תאורת תא מטען

••••מתקן לאחיזת כוסות קדמי

•---משענת יד אחורית עם מתקן לאחיזת כוסות 

••-•כיסי אחסון בגב מושבי נהג ונוסע

••••מושב נהג עם כיוון רב מצבי 

•---מושב נוסע עם אפשרות לכיוון גובה

•---תמיכה לגב תחתון במושבי נהג ונוסע 

••••תא כפפות מקורר ומואר

••••פתיחת תא מטען חשמלית חיצונית

••••פתיחת תא דלק חשמלית מתוך הרכב

••••מפשיר אדים אחורי

••-•תאורה בסוכך שמש 

••••מראה בסוכך שמש

••-•ידיות פנימיות בגימור אלומיניום

••••מנגנון כיבוי אורות אוטומטי

••••שקע אספקת מתח בתא המטען 

••--חלונות אחוריים כהים

••••זוג שלטי נוחות 

זוג מנופי העברת הילוכים הממוקמים מאחורי 
••-•גלגל ההגה

DCT בנזין
LX סטיישן

דיזל ידני
LX סטיישן

DCT דיזל
LX סטיישן

DCT דיזל
EX סטיישן

••••פגושים בצבע הרכב

••••מראות בצבע הרכב

LED ספויילר אחורי עם תאורת••••

••••גגון 

בטיחות
כריות אוויר לנהג ולנוסע הקדמי 

222)אפשרות ניתוק כרית אויר לנוסע הקדמי(

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים
222במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
ומאחור במקרה של התנגשות צידית,

עם חיישני התהפכות
222

ABS + EBD•••

•••TCS + ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה

•••ESS - מערכת התראה בעת בלימת חרום

•••VSM - מערכת לניהול יציבות הרכב

•••BAS - מערכת סיוע לבלימת חרום

•••HAC - מערכת סיוע לזינוק בעלייה

•-•SBL - תאורה עוקבת פניה 

•••TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

צמיגים

תיבת הילוכים 
6DCT מצמד כפול

תיבת הילוכים 
ידנית שש מהירויות

תיבת הילוכים 
7DCT מצמד כפול

מבוקרת מחשבמבוקרת מחשב
יחסי העברה:יחסי העברה:יחסי העברה:

1:3.6151:3.6361:3.786הילוך ראשון 
1:1.9551:1.9621:2.261הילוך שני

1:1.3031:1.1891:1.957הילוך שלישי

1:0.9431:0.8441:1.023הילוך רביעי

1:0.9391:0.7021:0.778הילוך חמישי
1:0.7431:0.5961:0.837הילוך שישי

1:0.681--הילוך שביעי
1:4.6571:3.5831:5.074הילוך אחורי

)1/2/3/4( 1:4.938יחס העברה סופי
1:3.762 )5/6/R(

1:3.9411:4.176 )1/2/4/5(
1:3.087 )3/6/7/R(

2650

4505

900 9559552,650

4,505

900

Dark Gun Metal


