




מנוע

E-torQ 1.6סוג מנוע

5MttCtתיבת הילוכים

MPIturbo,   MultIaIr 2טכנולוגיה

1,5981,368נפח מנוע )סמ”ק(

77X85.872X84קדח X מהלך )מ”מ(

4 / 416 / 16מספר צילנדרים / מספר שסתומים

11.1:110.0:1יחס דחיסה

5,500/1105,000/140הספק מרבי )כ”ס / סל”ד(

4,500/15.51,750/23.4מומנט מרבי )קג”מ/סל”ד(

Euro 66תקן

תיבת הילוכים, מערכת הנעה, מתלים
אוטומטי tCtידניתיבת הילוכים

56מספר יחסי העברה קדמיים

קדמיתקדמיתהנעה

מקפרסון, מתלים נפרדיםמקפרסון, מתלים נפרדיםמתלה קדמי

מקפרסון, מתלים נפרדיםמקפרסון, מתלים נפרדיםמתלה אחורי

היגוי, בלמים

הגה כח חשמליהגה כח חשמלימערכת היגוי

11.511.5קוטר סיבוב מינימלי )מ’(

דיסק  מאוורר )281X26(דיסק מאוורר )281X26(מערכת בלימה קדמית )סוג / קוטר(

דיסק )278X12(דיסק )278X12(מערכת בלימה אחורית )סוג / קוטר(

ביצועים, מידות ומשקלים

11.59.9תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(

180190מהירות מקסימלית )קמ”ש(

12.813.8תצרוכת דלק עירוני )ק”מ/ליטר(

2020.4תצרוכת דלק בינעירוני )ק”מ/ליטר(

16.617.5תצרוכת דלק ממוצעת )ק”מ/ליטר(

4848נפח מכל דלק )ליטר(

1,3501,395משקל עצמי )ק”ג(

139133פליטת Co2 )גרם לק”מ(

4,2484,248אורך )מ”מ(

1,7961,796רוחב )מ”מ(

1,6001,600גובה )מ”מ(

2,5702,570בסיס גלגלים )מ”מ(

245245נפח תא מטען )ליטר( - מושבים מורמים

910910נפח תא מטען )ליטר( - מושבים מקופלים

1.4t 140



PoPPoP StarlouNGE
סטייל חיצוני

+++ ידיות דלתות בגימור כרום

+פס קישוט ניקל בקו חלונות

צבע הרכבצבע הרכבשחור מבריק חלקגוון מראות צד

+++מראות צד : כוונון חשמלי, חימום מראות, אתתי צד מובנים במראה

+חישוקי פלדה 16” עם חיפוי פלסטיק מהודר

+חישוקי אלומיניום 17”

+חישוקי אלומיניום 18”

60r / 16215 / 55r / 17225 / 45r / 18 / 215מידות צמיגים

+++ספוילר גג אחורי

++פנסי ערפל קדמיים עוקבי פנייה

bI-XENoN תאורת+

+PrIvaCy GlaSS חלונות אחוריים כהים

SkyDoMEoP + CoMFort PaCkoP גג נפתח פנוראמי 

נוחות ושימושיות

+++גלגל הגה מתכוונן לגובה ולמרחק 

++גלגל הגה ספורטיבי קטום מצופה עור

+++4 חלונות חשמל 

+++  CruISE CoNtrol - מערכת בקרת שיוט  

+++  SPEED lIMItEr - מערכת מגביל מהירות   

+++קונסולה בצבע הרכב

++מערכת מיזוג 

+Dual ZoNE ClIMatE CoNtrol - בקרת אקלים דיגיטאלית דו אזורית  

+תאורת אווירה ייחודית בדלתות

+++תאורת מפות דו אזורית

+++מראת איפור מוארות משולבות בסוככי השמש

+++מושב נהג מתכוונן לגובה

+++מושב אחורי מפוצל )40/60(

+משענת יד קדמיית הכוללת תא אחסון נסגר

+++תאי אחסון בדלתות 

+++שקע 12 וולט

+++מד מהירות דיגיטאלי

+++רשת אחסון בגב מושבים קדמיים

טכנולוגיה

+++StoP&Start להורדת תצרוכת דלק

+++בלם חנייה חשמלי

++  DrIvE MoDE - מערכת ניהול מתקדמת למאפייני הנהיגה

++מסך מידע מתקדם tFt בגודל ”3.5 נשלט מגלגל ההגה

+מסך מידע מתקדם צבעוני tFt בגודל ”3.5 נשלט מגלגל ההגה

++תצוגת כוחות G בלוח המחוונים

+++מערכת “איתות מהיר” למעבר בין נתיבים 

++שלט מפתח קפיצי

+kEylESS ENtry & Go - כניסה והנעה ללא מפתח

מערכות שמע ובידור

+++שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

++פיקוד קולי על מערכת השמע

+™uCoNNECt מערכת שמע רדיו

++”uCoNNECt™ MultIMEDIa 5 מערכת שמע רדיו הכוללת מסך מגע צבעוני

auX / uSb+++

bt auDIo כולל bt דיבורית++

aNDroIDoPoP - מערכת ניווט מבוססת אנדרואיד, חבילת גלישה לשנה

466רמקולים
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+ סטנדרט / OP אופציה בתוספת תשלום

PoPPoP StarlouNGE

בטיחות

666מספר כריות אוויר

+++אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע קדמי

+++ESC - בקרת יציבות

+++HIll HolDEr - מערכת סיוע בזינוק בעלייה 

+++ISo FIX - מערכת עגינה למושבי ילדים 

+++tPMS - חיישני לחץ אוויר בצמיגים

+++aSr - מערכת בקרת משיכה

+++DSt - מערכת שינוי כוח היגוי במצבים קיצוניים

abS + EbD + MSr + Hba : מערכת בלימה+++

+++התראת דלתות פתוחות, כולל מיקום הדלת הפתוחה

+++התראת אי חגירה לכלל המושבים

+oPoPחיישני חנייה אחוריים

חבילות אבזור
PoPPoP StarlouNGE

משענת יד קדמית הכוללת תא אחסון נסגר

oP CoMFort PaCkכניסה והנעה ללא מפתח - kEylESS ENtry & Go

כוונון חשמלי לקשיחות גב מושב הנהג

laNE aSSISt - מערכת התראה לסטייה מנתיב

oPoP

blIND SPot - מערכת ניטור רכב “בשטח מת”

SaFEty PluSמערכת התראה ובלימה אוטומטית - brakE CoNtrol

מצלמת רוורס צבעונית

)PoP Star חיישני חנייה אחוריים )בדגמי

SaFEty
laNE aSSISt - מערכת התראה לסטייה מנתיב

oP
brEak CoNtrol - מערכת התראה ובלימה אוטומטית



fiat.co.il

אולמי תצוגה: רח' יגאל אלון 90, תל-אביב | רח’ דרך בית לחם 142, ירושלים | רח' ההסתדרות 104, חיפה | רח' התעשיה 19, רעננה רח’ 
גדוד 22, עכו | א.ת. מחצבות )רח’ 2002(, נצרת | רח’ האומן 1, חדרה | רח’ פנקס 26, נתניה | רח’ העמל 43, אשדוד | רח’ העמל 5, ב"ש   

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

MCA | סמלת

רמת האבזור הבטיחותי:
רמת

בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

רמת האיבזור תאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

67FIAT 500X 1.6 MT POP1

69FIAT 500X 1.6 MT POP STAR1

73FIAT 500X 1.4T TCT POP1

75FIAT 500X 1.4T TCT POP STAR1

79FIAT 500X 1.4T TCT POP STAR SAFETY PLUS6

77FIAT 500X 1.4T TCT POP SR1

82FIAT 500X 1.4T TCT LOUNGE1

86FIAT 500X 1.4T TCT LOUNGE SAFETY PLUS6

84FIAT 500X 1.4T TCT LOUNGE SR1

93FIAT 500X 1.4T TCT LOUNGE SR SAFETY PLUS6

מדד זיהום נתוני צריכת דלק** )ליטר/100 ק”מ(דגם
אוויר*

500X 1.6 E-Torq 5Mt512בינעירוני7.8עירוני
500X 1.4 Multiair 140Hp Tct4.912בינעירוני7.2עירוני

זיהום מזעריזיהום מירבי
מדד זיהום אוויר*

**על פי נתוני יצרן, בתנאי ניסוי ומעבדה תקן EC/1999/100 עם זאת, צריכת הדלק מושפעת מאופן הנסיעה.
*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:SAFETY PLUS רמת גימור

6 כריות אוויר
 בקרת סטייה מנתיב
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב "בשטח מת"
X זיהוי הולכי רגל

בקרת שיוט אדפטיבית  X

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב
:LOUNGE / POP STAR / POP רמת גימור

6 כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב  

ניטור מרחק מלפנים  

זיהוי כלי רכב "בשטח מת"  X

 זיהוי הולכי רגל
בקרת שיוט אדפטיבית  X

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב  X

מצלמות רוורס  X

 חיישני לחץ אוויר
X חיישני חגורת בטיחות

X שליטה באורות גבוהים

בלימה אוטומטית בעת חירום  X

זיהוי תמרורי תנועה  

 מצלמות רוורס
 חיישני לחץ אוויר

X חיישני חגורת בטיחות

X שליטה באורות גבוהים

 בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה  X


