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ייתכנו הבדלים בין התיאור, התמונות והנתונים המובאים  הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. 
בפרוספקט לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן ייתכנו הבדלים בדגם מסויים, בהתאם לשינויים הנעשים מזמן לזמן. האביזרים ו/

או המערכות המפורטים בפרוספקט זה מצויים בחלק מהדגמים. אין בפרסום המובא בפרוספקט כדי לחייב את היצרן ו/או את החברה בהספקת דגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים 
בו והם שומרים לעצמם את הזכות לבטל, להוסיף, לשנות ולשפר, ללא הודעה מוקדמת וללא עידכון הפרוספקט. התמונות בפרוספקט הינן להמחשה בלבד ט.ל.ח. הפרוספקט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת. 

דרגת זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק״מ*דגם
INVITE דרגה 3.63בינעירוני5.0עירוניספייס סטאר, 1.0 ל׳ בנזין, ידני

INSTYLE דרגה 3.83בינעירוני5.1עירוניספייס סטאר, 1.2 ל׳ בנזין, אוטומט
PREMIUM דרגה 4.03בינעירוני5.4עירוניספייס סטאר, 1.2 ל׳ בנזין, אוטומטEC 715/2007 נתוני היצרן, עפ״י בדיקת מעבדה, תקן*

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס״ט 2009

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

603-015, 603-013, 603-014INVITE, INSTYLE, PREMIUM 6ספייס סטאר

  מצלמות רוורס6  כריות אוויר
  חיישני לחץ אויר  בקרת סטייה מנתיב
  חיישני חגורות בטיחות  ניטור מרחק מלפנים

  שליטה באורות גבוהים  זיהוי כלי רכב בשטח מת
  בלימה אוטומטית בעת חירום  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל
  זיהוי רכב דו-גלגלי

  זיהוי תמרורי תנועה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמות גימור:
 INVITE, INSTYLE, PREMIUM

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא:

לפרטים נוספים 3151*
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 2 SPACE STAR

 גלו את ההנאות 
הקטנות של החיים

 

העיצוב של הספייס סטאר החדשה יעורר בכם את הרצון 
 לגלות אופקים חדשים ואופיה הדינמי יגרום לכם לחייך.

 בואו ליהנות מנסיעה נעימה, חלקה, בטוחה ויציבה 
עם ביצועים ידידותיים לסביבה. 

THE NEW



התמונות להמחשה בלבד
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התמונות להמחשה בלבד

במיצובישי ספייס סטאר החדשה אתם יכולים לנסוע בביטחון, היא מצוידת ב-6 כריות אוויר; 
קדמיות, צידיות וכריות מסוג וילון המפחיתות את עוצמת הפגיעה מכל כיוון ועוזרות לצמצם 

פגיעה אפשרית במקרה של תאונה. בטיחות 

סייען לזינוק בעליה 
בעת זינוק בעלייה כאשר 

משחררים את דוושת הבלם 
ולוחצים על דוושת הגז, סייען 

הזינוק בעלייה )HSA( מפעיל את 
הבלמים לשתי שניות על-מנת 

למנוע הידרדרות לאחור.

RISE מרכב
על מנת להגן על הנהג והנוסעים, 

לספייס סטאר מרכב 
 )Reinforced Impact Safety Evolution) RISE 

העשוי לוחות פלדה חזקים וקלים 
במיוחד, הסופגים ומסיטים את 

אנרגיית הפגיעה.

THE 
NEW

MOBILEYE מערכת
 MOBILEYE 630 בספייס סטאר מותקנת מערכת

המסייעת במניעת תאונות דרכים.
בעזרת טכנולוגית ראייה מלאכותית

המערכת סורקת את הכביש בכל עת
ומתריעה באמצעים קוליים וויזואליים על 

סכנות אפשריות בזמן-אמת. 



SPACE STAR6

נוחות 
שתעטוף 

אתכם

 תא הנוסעים המסוגנן נבנה ועוצב מחומרים איכותיים, קווים זורמים 
וברמת גימור מוקפדת המעניקים נוחות מירבית לנהג ולנוסעים.

 ספייס סטאר מציעה מרווח נדיב גם בתא המטען, כדי לסייע לך לשנע 
 את כל המטען הנדרש לחיים נעימים יותר. כאשר יש צורך להגדיל את נפח 

תא המטען ניתן לקפל את משענת המושב האחורי כולה או את חלקה )60:40(.
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התמונות להמחשה בלבד

תתכוננו ליהנות מנסיעות חסכוניות הודות לצריכת דלק מהמובילות בקטגוריה.

חוויית הנהיגה בספייס סטאר תמיד מהנה, בין אם נוסעים לעבודה, לקניות בעיר 
או לטיול בטבע. הודות לתכנון נכון של מתלים אשר מעניקים לנוסעים נוחות 

נסיעה מעולה, בד בבד עם אחיזת כביש ויציבות גבוהה. 
יכולת התמרון תרגש אתכם גם בכביש המפותל וגם בחניה הצפופה בעיר.

 להתרגש 
מהיעילות

MIVEC מנוע בטכנולוגיית
Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control

 המנוע בספייס סטאר בעל מומנט והספק נמרצים, תוך שמירה 
על צריכת דלק מרשימה. מערכת תזמון שסתומים אלקטרונית 

של מיצובישי )MIVEC( מבקרת את תזמון שסתומי היניקה במנוע 
ומותאמת בצורה רציפה לתנאי הנהיגה השונים וזאת כדי להבטיח 

שיפור בביצועי המנוע, תוך יעילות, חסכון בצריכת דלק ופליטת 
מזהמים נמוכה.

חיווי ECO בדגמים האוטומטיים 
אינדיקציה וויזואלית הנדלקת כאשר נוהגים 
באופן חסכוני, ועוזרת לפתח כישורי נהיגה 

ידידותיים לסביבה.

 CVT תיבת הילוכים אוטומטית רציפה
מספקת טווח רחב של יחסי העברה 

ושומרת על מהירות מנוע אופטימלית 
לטובת ביצועים חזקים וחסכון בדלק. 
הדגמים האוטומטיים בספייס סטאר 

החדשה מצוידים בידית הילוכים בציפוי 
עור ותאורה בבורר ההילוכים לתפעול נוח 

וקל בכל נהיגה. 

צריכת דלק 
מהמובילות 
בקטגוריה*

 * נתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג זה הינם לפי נתוני היצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה. 
צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצויין בקטלוג זה.

23.8 ק״מ/ליטר בדגם Invite ידני*
צריכה משולבת )עירוני/בינעירוני( 

23.2 ק״מ/ליטר בדגם Instyle אוטומט*
צריכה משולבת )עירוני/בינעירוני( 
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ספייס סטאר החדשה דואגת שיהיה לכם הכי נוח שאפשר. תאי אחסון ומרווח אבזור 
המושבים הם רק חלק מהדברים שיוצרים חוויית נסיעה מושלמת.

* בדגם PREMIUM בלבד
** בדגמים האוטומטיים

בקרת אקלים דיגיטלית** 

חישוקי סגסוגת קלה ״15 אינצ’* 
 CRUISE CONTROL בקרת שיוט 

בשליטה מגלגל ההגה**

 Bluetooth מערכת שמע ודיבורית
בשליטה מגלגל ההגה** 

*KOS מפתח חכם
כניסה והנעה ללא שימוש במפתח

 Bi Xenon תאורה קדמית מסוג 
*LED בשילוב



התמונות להמחשה בלבד
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 מפרט 
טכני
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InviteInstylePremiumרמת גימור 

מנוע

9991,193סמ״ק נפח 

71/6,00080/6,000סל״ד / כ״סהספק מירבי 

9.0/5,00010.8/4,000סל״ד / קג״ממומנט 

ביצועים

172173קמ״שמהירות מקסימלית 

13.612.8שניותתאוצה 100-0 קמ״ש*

4.6מטררדיוס סיבוב מינימלי 

55.15.4עירוניצריכת דלק )ליטר / 100 ק״מ(**

3.63.84בינעירוני

4.24.34.5משולב

96100104גרם / ק״מפליטת מזהמים CO2 )משולבת(

העברת כוח

אוטומטית רציפה CVTידניתסוג תיבת הילוכים 

4.007-0.550—טווח הילוך Dיחס העברה

—3.545הילוך ראשון

—1.913הילוך שני

—1.310הילוך שלישי

—1.027הילוך רביעי

—0.850הילוך חמישי 

3.2143.771הילוך אחורי

3.553.757יחס העברה סופי 

הגה כח חשמלי — EPSמערכת היגוי

מתלים
מקפירסון עם מוט מייצבקדמיים 

קורת פיתולאחוריים 

בלמים
דיסקים מאוורריםקדמיים 

תוףאחוריים 

סגסוגת קלה ״15פלדה ״14אינץ׳קדמיים ואחוריים חישוקים 

 R14175/55 R15 165/65צמיגים

מידות 
ומשקל

אורך כללי

מ״מ

3,795

1,665רוחב כללי 

1,505גובה כללי 

2,450בסיס גלגלים 

1,430קדמייםמפשק גלגלים

1,415אחוריים

משקל עצמי 

ק״ג

845865

1,2901,370משקל כולל מורשה

כושר גרירה 
מרבי 

100—ללא בלמים

200—עם בלמים

נפח תא מטען
ליטר

235

35קיבולת מיכל הדלק

* על פי פרסומי היצרן.
 ** נתוני צריכת הדלק הינם לפי נתוני היצרן על-פי בדיקה בתנאי מעבדה.

צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מהמצוין במפרט זה.

THE NEW
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בטיחות

+++זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו

 אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע 
באמצעות מפתח

+++

+++זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

+++זוג כריות וילון לאורך הרכב

 TCL+ASC - מערכת אקטיבית לבקרת 
יציבות עם מערכת בקרת משיכה

+++

 ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים 
מבוקרת מחשב

+++

 EBD - מערכת אלקטרונית 
לחלוקת עוצמת בלימה

+++

+++HSA - מערכת עזר לזינוק בעליה

+++BAS - מערכת עזר לבלימה

+++TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

+++עוגני ISO FIX לעיגון מושבי ילדים 

+++סוגר בטיחות לעגינת מושבי ילדים

+++ESS - איתות בלימת חרום 

מערכת 
 MOBILEYE

הכוללת:

+++LDW - התרעה על סטייה מנתיב

+++מערכת לניטור מרחק הרכב שמלפנים

+++זיהוי רכב דו-גלגלי 

+++הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל

+++זיהוי תמרורים

חוץ

+++מראות צד בצבע הרכב 

+--מראות צד עם איתות

+++ידיות חיצוניות בצבע הרכב 

 Privacy glass שמשות כהות במיוחד מסוג
בדלתות האחוריות ובדלת תא המטען 

-++

++-מסיט רוח )ספוילר( אחורי 

מגבים קדמיים בעלי מהירות משתנה עם מנגנון 
השהיה כולל מתזים 

+++

++-חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים 

+++מגב אחורי הכולל מתז מים 

פנים

--+ידיות פנימיות בצבע שחור 

++-ידיות פנימיות קדמיות מצופות כרום

++-לוח שעונים בעיצוב יוקרתי בשילוב כרום

מחשב דרך המציג: צריכת דלק ממוצעת, טווח 
נסיעה, טמפרטורה חיצונית ותזכורת טיפולים 

+++

++-חיווי מצב ECO בלוח המחוונים 

 Cruise Control בקרת שיוט 
בשליטה מגלגל ההגה 

-++

 הגה וידית הילוכים בציפוי עור, 
PIANO BLACK-גימור כרום ו

-++

+++הגה כח חשמלי מתכוונן לגובה 

+++מדף מטען אחורי

תאורה 
ונראות

תאורה חיצונית

 תאורה קדמית מסוג הלוגן 
עם כוונון גובה האלומה

++-

Bi-Xenon תאורה קדמית מסוג--+

LED תאורת חניה מסוג--+

DRL מערכת תאורת יום+++

+++מראות צד חשמליות 

++-מראות צד מחוממות 

LED תאורה אחורית מסוג-++

++-פנס בלימה על ספוילר אחורי 

+++פנס ערפל אחורי 

++-חיישן תאורה אוטומטי 

תאורה פנימית

+++תאורת תא נוסעים 

++-תאורת תא מטען 

Invite InstylePremiumרמת גימור 

THE NEW
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נוחות

-++מפתח ראשי עם שלט 

KOS מערכת כניסה והתנעה ללא מפתח--+

+++משבת מנוע )אימובילייזר( מקורי 

+++נעילה מרכזית 

+++חלונות חשמל קדמיים 

++-חלונות חשמל אחוריים 

++-פתיחה וסגירת חלון נהג אוטומטית 

++-מנגנון למניעת היתפסות עצם זר בחלון הנהג 

+++סוכך שמש קדמי לנוסע לצד הנהג 

סוכך שמש קדמי לנהג הכולל מראה ומחזיק 
כרטיסים 

+++

+++תא אחסון פתוח מעל תא כפפות 

+++תא אחסון בקונסולה המרכזית 

+++מחזיקי כוסות קדמיים 

+++מחזיק כוס אחורי 

12V שקע+++

+++תאי אחסון בדלתות קדמיות ומחזיק בקבוקים 

++-בקרת אקלים דיגיטלית אוטומטית 

--+מזגן מכני מקורי 

תקשורת 
ושמע

AUX ושקע CD, MP3 מערכת שמע מקורית עם נגן+++

444מספר רמקולים

Bluetooth דיבורית-++

 שליטה על מערכת השמע והדיבורית 
מגלגל ההגה

-++

 USB שקע+++

מושבים

--+מושבי בד 

++-מושבי בד עם תפר מודגש

+++כוונון גובה מושב נהג 

++-כוונון גובה מושב נוסע קדמי

+++כוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות 

+++קיפול מושבים ביחס של 60:40

 חגורות בטיחות עם 3 נקודות עיגון 
)בכל המושבים(

+++

++-כיוונון גובה חגורות הבטיחות הקדמיות 

Invite InstylePremiumרמת גימור 
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שחור

אדום

New

כתום לבן פנינה

אפור

New

סגול פנינה

כחול

ייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים במפרט לבין הצבעים כפי שהם במציאות. המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

כסוף

צבעי ריפוד מושבים:מפרט צבעים:

מפרט חישוקים:

״15: חישוקי סגסוגת קלה 
PRIMIUM בדגם

״14: חישוקי פלדה בדגמי 
INVITE ,INSTYLE

שחור

שחור בשילוב בז’


