מפרט טכני
נתוני מנוע
מנוע

1.4Turbo

מספר צילינדרים  /מספר שסתומים

16 / 4

נפח מנוע (סמ"ק)

1,368

מערכת תזמון שסתומים

MulitiAir

טורבו

Garrett

גדישת טורבו מקסימאלית ()BAR

2.49

יחס דחיסה

1:9.8

הספק (כ"ס  /סל"ד)

5,500 / 170

מומנט מרבי (קג"מ/סל"ד)

2,500 / 25.5

ביצועים
מהירות מירבית (קמ"ש)

229

תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)

6.9

מערכת הנעה
הנעה
תיבת הילוכים
מספר יחסי העברה
דיפרנציאל

אחורית
אוטומטית פלאנטרית EsseEsse
6+R
 ABARTH D.A.Mדיפרנציאל מוגבל החלקה מכני

מערכת מתלים
קדמיים

עצמות עצה כפולות עם מוט מייצב

אחוריים

רב חיבורי 5 ,נקודות עם מוט מיצב

בולם זעזועים

ABARTH By Bilstein

מערכת בלימה
קדמיים
אחוריים

דיסק מאוורר
דיסק

ידידותיות לסביבה
תצרוכת דלק משולב (ק"מ/ליטר)

14.9

פליטות ( CO2גרם/ק"מ)

155

מידות ומשקלים
משקל עצמי (ק"ג)

1,080

אורך (מ"מ)

4,054

רוחב (מ"מ)

1,740

גובה (מ"מ)

1,233

בסיס גלגלים (מ"מ)

2,310

מפסק סרנים (מ"מ ,קדמי  /אחורי)

1,503 / 1,496

נפח תא מטען (ליטר)

140

נפח מיכל דלק (ליטר)

45

צמיגים

205 / 45 R17

מפרט טכני
מאפייני ספורט

מערכת בידור

 ABARTH D.A.Mדיפרנציאל אחורי מכני מוגבל החלקה

" - Multimedia 7מסך מגע צבעוני " 7הכולל מערכת שמע וקורא בשפה
העברית

מתלי ספורט ABARTH By Bilstein

ניווט  GPSקורא בשפה העברית

חישוקי ” 17דגם  Corsaמושחרים

BT AUDIO/ USB / AUX

בקרת יציבות ניתנת לניתוק

דיבורית Bluetooth

לוח מחוונים ספורטיבי עם מד סל”ד אדום
לחצן התנעה

מצלמת נסיעה לאחור

בורר מצבי נהיגה עם מצב Sport

 BOSE Premium Sound Systemהכולל  9 :רמקולים (כולל במושבים) סאבוופר
ומגבר  7ערוצים

תיבת הילוכים אוטומטית  EsseEsseעם בקרי שליטה מגלגל ההגה ()F1 control

 Rotary commandבקר שליטה מרכזי

מאפייני פניםפייני פנים

שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע

גלגל הגה ספורטיבי מצופה עור עם תפירה אדומה

פיקוד קולי על מערכת השמע

בית ידית הילוכים וידית בלם חניה מצופי עור

בטיחות

דשבורד משולב עור תפירה אדומה

 4כריות אוויר
חיישני גשם

דוושות אלומיניום ייחודיות

חיישני תאורה

בקרת שיוט

חיישני נסיעה לאחור

בקרת אקלים

 AFLSתאורה ראשית אדפטיבית

קונסולה מרכזית עם מחזיק כוסות

ESC + ABS

מאפייני חוץ

 TPMSחיישני לחץ אוויר בגלגלים

 - AERO ABARTH KITפגוש קדמי ספורטיבי הכולל פתח יניקת אוויר מוגדל,
חצאיות צד ,דיפיוזר אחורי

 ISO FIXבמושב נוסע

 - KeyLessפתיחת  /נעילת דלתות והנעה ללא מפתח
אגזוז ספורט  4יציאות

Mobileye

 -מערכת בטיחות מתקדמת

 – HMWהתראת אי שמירת מרחק
 – LDWהתראת סטייה מנתיב

פנסי ערפל קדמיים

 – PCWהתראת התנגשות בהולכי רגל  /רוכבי אופניים

מסגרת שמשה קידמית  +מראות צד בצבע Gun metal

זיהוי תמרורים

גג  Soft Topנפתח ידנית

תוספות אופציונליות בתשלום

 - LED DRLתאורת יום בטכנולוגית

LED

 - Full Bi LEDתאורה ראשית בטכנולוגית  LEDהכולל מערכת שטיפת פנסים
וכוונון אוטומטי לגובה אלומה

אגזוז  MONZAעם ויסות  Free Flowלזרימה חופשית
מושבי עור ספורטייבים וחימום מושבים
מושבי ספורט מקצועיים  Recaroעור משולב אלקנטרה וחימום מושבים
- Abarth color kitליפ קידמי  +מראות צד וקאפ וו גרירה צבוע אדום

צבעי מרכב

שחור

לבן

כחול

מושבים

עור אדום

אדום

אפור

חישוקי סגסוגת

עור שחור

01/18
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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 אופציונליות בתשלום .היצרן והחברה שומרים לעצמם את הזכות לתקן או
לשנות את הנתונים והמפרטים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת .ניתן לקבל ייעוץ ופירוט מנציגי המכירות באולמות התצוגה.
התמונות להמחשה בלבד .טל"ח.

רמת האבזור הבטיחותי:
קוד
2

תאור מוצר
ABARTH 124 SPIDER

רמת האבזור הבטיחותי
0

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 Xמצלמת רוורס
 4כריות אוויר
בקרת סטייה מנתיב
 Xמערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
חיישני חגורת בטיחות
זיהוי רוכבי אופניים ואופנועים
 Xבקרת שיוט אדפטיבית
 Xזיהוי כלי רכב "בשטח מת"  Xבלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה
זיהוי הולכי רגל

נתוני צריכת דלק** (ליטר 100/ק”מ) מדד זיהום
דגם
אוויר*
14
בינעירוני 5.3
9.2
 ABARTH 124 SPIDERעירוני

רמת
בטיחות
גבוהה

8

7

6

5

3

4

1

2

רמת
בטיחות
נמוכה

0

מקרא:
 #מערכת מותקנת בדגם הרכב
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מדד זיהום אוויר*
זיהום מירבי 9 10 11 12 13 14 15

8

7

6

5

4

3

2

 1זיהום מזערי

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

