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POP
מנוע

פנימי
בנזין

סוג מנוע
מספר צילנדרים

גוון קונסולה

4
1,242

נפח מנוע (סמ"ק)

צבע הרכב

מחשב מידע עשיר

+

חלונות חשמל קדמיים

+

הספק מרבי (כ"ס  /סל"ד)

5,500/69

נעילה מרכזית

+

מומנט מרבי (קג"מ  /סל"ד)

3000/10.4

גלגל הגה מתכוונן לגובה

+

רב נקודתית

כוונון זווית גובה מושב הנהג

+

מערכת הזרקת דלק
תיבת הילוכים והנעה

Dualogic

סוג תיבת הילוכים
מספר יחסי העברה
הנעה

מחזיקי כוסות קדמיים

+

סוג מושב

בד

5+R

יחס קיפול מושב אחורי

קדמית

 - SPEED LIMITERמערכת הגבלת מהירות
טכנולוגיה  +שמע ובידור

מתלה קדמי

נפרד ,מק'פרסון

מתלה אחורי

טורסיון

+

 - STOP & STARTמערכת "עצור וסע" לחסכון
בתצרוכת דלק ופליטות מזהמים

+

 - CITY MODEמצב עירוני "רך" לגלגל ההגה

+

אורך (מ"מ)

3,571

מערכת מולטימדיה Uconnect ”5

+

רוחב (מ"מ)

1,627

USB

+

גובה (מ"מ)

1,488

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

+

בסיס גלגלים (מ"מ)

2,300

רמקולים

4

מידות ומשקלים

נפח תא מטען (ליטרים)

185

+

תפעול ידני לתיבת הילוכים Dualogic

בטיחות

משקל עצמי (ק"ג)

975

רדיוס סיבוב (מ)

9.3

כריות אוויר

7

35

אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע

+

מערכת בלימה ABS + EBD

+

מערכת בקרת יציבות אלקטרונית ESP

+

מהירות מקסימלית (קמ"ש)

160

מערכת סייען בלימה BAS

+

תצרוכת דלק ממוצעת (ק"מ/ליטר)

15.8

מערכת תאורת יום LED DRL

+

חגורות בטיחות קדמיות עם מותחנים והתראת אי חגירה

+

שלדה מרכבי פלדה ,אזורי קריסה מבוקרים

+

דוושות קורסות בשעת תאונה

+

מערכת סייען הידרדרות לאחור HILL HOLDER

+

 MOBILEYEמערכת בטיחות מתקדמת

+

נפח מיכל דלק (ליטרים)
ביצועים

12.9

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

חיצוני
מידת צמיגים

185/55/R15

גוון מראות צד

צבע הרכב
כרום

גוון ידית פתיחת דלתות
שלט מפתח קפיצי

+

מראות צד חשמליות

+

יודגש כי צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה מהמצוין לעיל היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה והשימוש ברכב ,תנאי הדרך ,מזג האוויר
ומגורמים נוספים .למידע נוסף ,נא לפנות לנציג המכירות .החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לשפר את מפרטי ו/או אביזרי
הרכב ללא הודעה מוקדמת .ט.ל.ח.
קוד דגם
264

תיאור דגם
FIAT 500 1.2 MTA POP

רמת האבזור הבטיחותי
0

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת האבזור הבטיחותי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור FIAT 500
 7כריות אוויר
חיישני חגורות בטיחות
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
בקרת שיוט אדפטיבית
מערכת למניעת שכחת ילד ברכב
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
בקרת סטייה מנתיב
מצלמת רוורס
דגם
FIAT 500 1.2 MTA POP

ניטור מרחק מלפנים
זיהוי הולכי רגל
זיהוי אופניים ואופנועים
זיהוי תמרורי תנועה

צריכת דלק משולבת בליטרים ל 100-ק"מ*
6

רמת
בטיחות
נמוכה
מקרא
מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר
דרגה 11

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מרבי

זיהום מזערי

* נתוני היצרן ,על פי בדיקת מעבדה .תקן  ** EURO 6 DGהדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות) ,התשס"ט .2009
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