
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. 
צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה יותר היות והיא מושפעת מאופי הנהיגה וגורמים נוספים. התמונות להמחשה בלבד. טל"ח.
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מדד זיהום אוויר*

זיהום מזעריזיהום מרבי 151413121110987654321

*המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009

נתוני צריכת דלקדגם
)ליטר/100 ק"מ(

מדד זיהום
אוויר*

RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 130HP5.711בינעירוני6.9עירוני

רמת האבזור תיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

8RENEGADE LATITUDE 1.3L TURBO 130HP4

רמת האבזור הבטיחותי:

רמת
בטיחות
נמוכה

1 2 3 4 5 6 7 80
רמת

בטיחות
גבוהה

:RENEGADE LATITUDE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

כריות אוויר  6
 בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 ניטור מרחק מלפנים
× מערכת לזיהוי הולכי רגל

× מערכת לזיהוי רוכבי אופנים ואופנועים

 × בקרת שיוט אדפטיבית
 × חיישני חגורות בטיחות

× שליטה אוטומטית באורות גבוהים
× זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
× מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

× מערכת זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"
× מצלמת רוורס



LATITUDEמנוע

טורבו בנזין 1.3L Tסוג מנוע

1,332נפח

5,500 / 150הספק - סל"ד / כ"ס

1,850 / 27.5מומנט - סל"ד / קג"מ

9.4תאוצה  0 - 100 קמ"ש )שניות( 

196מהירות מרבית )קמ"ש(

תצרוכת דלק )נתוני יצרן(

6.9עירונית )ליטר / 100 ק"מ( 

5.7בין עירונית )ליטר / 100 ק"מ(

6.2משולבת )ליטר / 100 ק"מ( 

מערכת הנעה 

תיבת הילוכים אוטומטית - 6 מהירויותתיבת הילוכים

מידות ומשקלים

4,239אורך כולל )מ"מ(  

1,805רוחב כולל )מ"מ(

1,702גובה כולל )מ"מ(

2,570בסיס גלגלים )מ"מ(

1,476משקל עצמי )ק"ג(

1,900משקל כולל )ק"ג(

351נפח תא מטען )ליטר(

48קיבולת מיכל דלק )ליטר(

 215/60R17צמיגים

LATITUDEבטיחות ועזרי נהיגה

6כריות אוויר 

+בקרת סטייה מנתיב אקטיבית 

+מערכת התראת התנגשות עם בלימה אוטומטית בעת חירום 

ESP מערכת בקרת יציבות אלקטרונית+

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים+

ERM מערכת אלקטרונית למניעת התהפכות המרכב+

Traction Control מערכת בקרת אחיזה+

Brake Assist מערכת עזר לבלימת חירום+

ISO-FIX עוגני אבטחה לכיסאות תינוק מסוג+

+מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים הכוללת תצוגה ל- 4 הגלגלים

+חיישני חניה אחוריים 

אופציה מצלמת נסיעה לאחור

איבזור חיצוני

אופציה חלון גג פנורמי חשמלי

+פנסים ראשיים מסוג הלוגן

+חישוקי אלומיניום קלים

+מראות צד עם קיפול חשמלי

+פסי אורך בגג הרכב   

+שמשות אחוריות כהות   

 )Keyless( מפתח חכם לכניסה והתנעה ללא מפתח+

LATITUDEאבזור פנימי

בד מהודרסוג מושבים

+מושב אחורי מתקפל

+בקרת אקלים מפוצלת לשני אזורים   

+גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה ולעומק

+שליטה מגלגל ההגה על מערכת השמע, בקרת השיוט והטלפון

+מערכת ®Uconnect עם מסך מגע  לשליטה בשמע, אקלים והגדרות הרכב בגודל "7

אופציה מערכת ®Uconnect עם מסך מגע  לשליטה בשמע, אקלים והגדרות הרכב בגודל "8.4

+6 רמקולים

Apple CarPlay™ -תמיכה ב+

"3.5מרכז מידע ממוחשב בלוח המחוונים כולל מסך TFT נשלט מגלגל ההגה


