יש בה הכל.
ואפילו יותר.
במיצובישי אטראז' החדשה תמצאו את כל מה
שחיפשתם במכונית סדאן קומפקטית ועוד הרבה
מעבר .היא תענה על כל הציפיות שלכם ,החל בצריכת
דלק מהנמוכות בקטגוריה ועד ליכולת תמרון מעולה.
מיצובישי אטראז' מציעה תא נוסעים בעל מרווח
נדיב ואבזור עשיר הן לנהג והן לנוסעים וכן מותקנות
בה מערכות בטיחות מתקדמות .העיצוב החדשני עם
החרטום הנועז וחלקה האחורי הרחב והיציב תוכנן על
מנת להקנות לרכב אווירודינמיות וביצועים חסכוניים
וידידותיים לסביבה.
ככל שתנהגו יותר באטראז' החדשה ,תעריכו יותר את
התוספות הקטנות שהופכות כל נסיעה לתענוג אמיתי.

התמונות להמחשה בלבד

עיצוב פנים
פשוט להתרווח
ברוכים הבאים לתא נוסעים נוח במיוחד בעל מרחב
מהמובילים בקטגוריה .תא הנוסעים המסוגנן יעטוף אתכם
בחומרים איכותיים ,קווים זורמים וחלקים ואיכות גימור
מוקפדת במיוחד .המושבים רכים ותומכים ,אביזרי הנוחות
תוכננו עם הרבה מחשבה מאחוריהם ,כך שבמיצובישי
אטראז' החדשה ,הנסיעה היא תמיד מפנקת ומרגיעה.

עיצוב שחושב על אנשים
במיצובישי אטראז' החדשה חשבו קודם כל על הנהג
פנסי ערפל קדמיים
עיצוב דינמי ומתקדם
בשילוב כרום.

והנוסעים .מיצובישי חישבה כל פרט ופרט על מנת ליצור
תא נוסעים שימקסם את החלל והמרחב ,יענה על
כל הצרכים הפרקטיים ויספק את כל הרצונות שלכם.
החל בשילובי צבעים נעימים ,דרך משענות ראש תומכות
ועד לכפתורים ומתגים בעלי הנדסת אנוש מעולה,

גריל כרום
עם טאץ' של אלגנטיות
בדיוק במידה הנכונה.

חישוקי סגסוגת
בקוטר  15אינץ'
חישוקים בעלי עיצוב
שתופס את העין.
התמונות להמחשה בלבד

מיצובישי אטראז' מפתיעה מעל ומעבר לציפיות שלכם.
אז שבו ,הישענו לאחור ,ופשוט תיהנו מהדרך.

אביזרי נוחות

Connected Car
מערכת מבוססת אנדרואיד הכוללת מצלמת נסיעה
לאחור ומגוון אפליקציות* כגון :ניווט באמצעות
 ,WAZEפאנגו ,סלופארק ועוד.

* זהות האפליקציות עשוי להשתנות מעת לעת
בהתאם לאילוצי כלמוביל ולפי שיקול דעתה

שקע USB
עוצב על מנת
לאפשר חיבור
קל לנגני
המדיה השונים

וו תלייה
וכיס אחסון
בגב המושב
הקדמי

מגש אחסון עילי
ותא כפפות
מושלם לאחסון
משקפי שמש מטבעות
ופריטים נוספים
התמונות להמחשה בלבד

מושב נהג
מתכוון לגובה

מראות צד
חשמליות
כוונון חשמלי
של מראות הצד

450L

תא מטען גדול ממדים המציע
חלל מפתיע בנפח  450ליטרים

לוח מחוונים משולב עם עיטור כרום
השעונים בלוח המחוונים גדולים ונוחים לקריאה .עם מד סל״ד ועיטור
כרום מסוגנן .עוצמת התאורה בלוח המחוונים ניתנת לכוונון.

מערכת
בקרת אקלים
דיגיטלית
ניתן ליהנות
מטמפרטורה נוחה
בכל עונות השנה.

מחזיק כוסות
הנהג והנוסע
מלפנים נהנים
ממחזיקי כוסות
בהישג יד.

מד מרחק

מד מרחק מתאפס

כוונון עוצמת תאורה
בלוח המחוונים

תצוגת טווח נסיעה

צריכת דלק ממוצעת

איזכור מועדי טיפולים

פנסי איתות
משולבים
במראות
מגבירים את
הבטיחות
בעת פניה

ידיות
מצופות כרום

כיסי אחסון
בדלתות הקדמיות
המקום האידיאלי
לאחסון חפצים
אישיים
בעת הנהיגה

יעילות

20.4 Km/L

*

המרכב קל המשקל והעיצוב החלק והאווירודינמי תורמים לצריכת דלק
מובילה בקטגוריה ולתאוצה חלקה ויציבה .עם מיצובישי אטראז' החדשה,
הנסיעה משתלמת יותר ,ידידותית לסביבה ומהנה יותר.
* על פי נתוני היצרן .על פי בדיקות מעבדה פנימיות ,במסלול משולב (תקן .)EC 715/2007

נורית ECO
נורית זו נדלקת בכל פעם שאתם נוהגים בצורה חסכונית
וידידותית לסביבה .היא מעודדת אתכם לאמץ הרגלי נהיגה
נכונים ,שתורמים להפחתת עלויות הדלק ולסביבה נקייה יותר לכולם.

אווירודינמיות יוצאת מן הכלל

מיצובישי אטראז' החדשה עוצבה על בסיס תוכנות סימולציה
מתקדמות כדי להחליק דרך האוויר ,עם נתון מקדם גרר מוביל
בקטגוריה** של  Cd 0.29שמפחית את רעשי הרוח ,משפר את צריכת
הדלק ומשפר את היציבות ואחיזת הכביש.

מרכב קל משקל

למיצובישי אטראז' החדשה מרכב מאוזן וקל משקל ,מבין המובילים
בקטגוריה** ,הודות לשימוש נרחב בלוחות פלדה חזקים וקלים שמציעים חוסן
וקשיחות יוצאות דופן התורמים לבטיחות ולאחיזת הכביש.
** ע"פ תוצאות מבחנים פנימיים ,בדגמים בעלי גלגלי  14אינץ' עם כיסוי גלגלים מפלסטיק.

התמונות להמחשה בלבד

תיבת הילוכים רציפה
(CVT (Continuously Variable Transmission

מספקת טווח רחב של יחסי העברה ושומרת על מהירות
מנוע אופטימלית לטובת ביצועים חזקים וחסכון בדלק.
אתם תיהנו מהאצות והאטות חלקות ,ומהתאמה יעילה
של יחס העברה בכל מצבי הנהיגה.

מנוע  MIVECבנפח  1.2ליטר עם  12שסתומים.

כשתזדקקו לתאוצה ,מיצובישי אטראז' החדשה תספק
לכם מומנט והספק נמרצים ,תוך שמירה על צריכת דלק
מרשימה .מערכת תזמון שסתומים אלקטרונית חדשה
של מיצובישי  MIVECמבקרת את תזמון שסתומי
היניקה במנוע ומותאמת בצורה רציפה לתנאי
הנהיגה השונים .זאת כדי להבטיח שיפור בביצועי
המנוע ,תוך יעילות וחסכון בתצרוכת הדלק.

רדיוס סיבוב מינימלי
רדיוס הסיבוב המצומצם ,אחד הקטנים בקטגוריה ,הופך את
מיצובישי אטראז' החדשה לקלה במיוחד לתמרון ברחובות
העיר הצרים ,או במגרשי חניה.

אבזור
כניסה והתנעה ללא מפתח
פתיחה או נעילה של דלתות הרכב קלה
במיוחד .כאשר המפתח החכם בידכם ,בכיס
או בתיק ,נעילה או פתיחה של כל הדלתות
מתבצעת בקלות ובנוחות ללא מפתח
באמצעות לחיצה על כפתור בדלת הנהג ,או
בדלת תא המטען.

התמונות להמחשה בלבד

מפתח חכם
כל שצריך הוא לשאת את שלט הנוחות איתכם.

כפתור התנעה
לחיצה על הכפתור מניעה או מכבה את המנוע.

כפתור נעילה/פתיחה בדלת הנהג
דלת הנהג נפתחת או ננעלת בלחיצת כפתור כאשר
שלט הנוחות ברשותכם.

כפתור נעילה/פתיחה בדלת תא המטען
לחיצה על כפתור הפתיחה כאשר שלט הנוחות
ברשותכם פותחת את דלת תא המטען.

חיישן גשם
חיישן גשם להפעלה אוטומטית
של המגבים עם שליטה בתכיפות
ובמהירות הניגוב.

בטיחות
הנוסעים ברכב מוגנים ע״י מערכות בטיחות מתקדמות וביניהן
מערכת כריות אוויר לנהג ולנוסעים ,כריות אוויר SRS
קדמיות ,צידיות וכריות מסוג וילון ,המפחיתות את עוצמת
הפגיעה ועוזרות לצמצם פציעות אפשריות לנהג ולנוסעים
במקרה של תאונה.

מערכת MOBILEYE 630
MOBILEYE

באטראז׳ 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.

ABS
מערכת  ABSלארבעת הגלגלים מונעת מהם
להינעל בעת בלימת חירום ,וכך הנהג יכול
לשמור על שליטה רבה יותר בהיגוי,
גם על משטחים חלקים.

התמונות להמחשה בלבד

EBD
מערכת המחלקת את כוחות הבלימה בין
כל ארבעת הגלגלים על מנת לשפר את
ביצועי הבלימה.

מרכב RISE
על מנת להגן על הנהג והנוסעים ,למיצובישי
(Reinforced
אטראז׳ החדשה מרכב
 )Impact Safety Evolutionעשוי מלוחות
פלדה חזקים וקלים במיוחד ,שסופגים
ומחלקים את אנרגיית ההתנגשות מכל
כיוון ,ובאותה העת מפחיתים משמעותית
את המשקל הכולל.

בלבד
להמחשהבלבד
התמונותלהמחשה
התמונות

מפרט טכני

מפרט טכני
 Instyleאוטומטית רציפה CVT

מנוע

בנזין  12שסתומים MIVEC

סוג
נפח

ביצועים

סמ"ק

1,193

הספק מירבי

סל"ד/כ"ס

80/6,000

מומנט

סל"ד/קג"מ

10.8/4,000

מהירות מירבית

קמ"ש

174

תאוצה  0-100קמ"ש*

שניות

13.3

רדיוס סיבוב מינימלי

מטר

4.8

עירוני

5.6

בינעירוני

4.4

משולב

4.9

פליטת מזהמים CO2
(משולבת)

113

צריכת דלק (ליטר 100 /ק"מ)**

העברת הכוח

אוטומטית רציפה CVT

סוג תיבת הילוכים

יחס העברה

הילוך קדמי

4.007-0.550

הילוך אחורי

3.771

יחס העברה סופי

3.757

מערכת היגוי
מיתלים

בלמים

הגה כח חשמלי EPS -

קידמיים

מקפירסון עם מוט מייצב

אחוריים

קורת פיתול מייצבת

קידמיים

דיסק מאוורר

אחוריים

תוף

חישוקים

קידמיים ואחוריים

צמיגים

קידמיים ואחוריים

מידות ומשקלים

אינץ'

סגסוגת קלה "15
185/55R15

אורך כללי

מ"מ

4,245

רוחב כללי

מ"מ

1,670

גובה כללי

מ"מ

1,515

בסיס גלגלים

מ"מ

2,550

מרווח גחון

מ"מ

170

קדמי

מ"מ

1,445

אחורי

מ"מ

1,430

משקל עצמי

ק"ג

945

משקל כולל מורשה

ק"ג

1,360

נפח תא מטען

ליטר

450

קיבולת מיכל הדלק

ליטר

42

מיפשק גלגלים

* 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.

 Instyleאוטומטית רציפה CVT

בטיחות

זוג כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע שלצידו
אפשרות לנטרול כרית אוויר נוסע באמצעות מפתח
זוג כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע לצידו
זוג כריות וילון לאורך הרכב
מערכת אקטיבית לבקרת יציבות עם מערכת בקרת משיכה ()ASC+TCL
מערכת למניעת נעילת גלגלים מבוקרת מחשב ABS
מערכת אלקטרונית לחלוקת עוצמת בלימה EBD
מערכת עזר לזינוק בעליה HSA
מערכת עזר לבלימה BAS
מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים TPMS

עוגני  ISO-FIXלעגינת מושבי ילדים
סוגר בטיחות לילדים בדלתות אחוריות
חגורות בטיחות עם  3נקודות עיגון בכל המושבים
איתות בלימת חירום (פנסים אחוריים) ESS -

מערכת  MOBILEYEהכוללת:

התרעה על סטייה מנתיב LDW -

מערכת לניטור מרחק מלפנים
זיהוי רכב דו-גלגלי
הגנה מפני פגיעה בהולכי רגל
זיהוי תמרורים

חוץ

מראות צד בצבע הרכב
ידיות חיצוניות בצבע הרכב
סבכה (גריל) קדמי בצפוי כרום
חלונות כהים בחלק האחורי Privacy Glass

פנים

ידיות פנימיות מצופות כרום
בקרת שיוט  CRUISE CONTROLבתפעול מגלגל ההגה
תצוגת לוח שעונים הכוללת מחשב דרך המציג :צריכת דלק ממוצעת ,טווח נסיעה וטמפרטורה חיצונית.
נורת  ECOהמייצגת נהיגה חסכונית
הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה
הגה וידית הילוכים בציפוי עור

תאורה ונראות

נורות הלוגן עם כיוונון גובה האלומות
מערכת תאורת יום DRL

חיישן תאורה אוטומטי
מראות צד חשמליות
פנסי איתות על מראות צד
פנס ערפל אחורי
פנסי ערפל קדמיים
תאורת פנים
תאורה בתא המטען

סטנדרט

 Instyleאוטומטית רציפה CVT

נוחות

זוג מפתחות חכמים KOS
כפתור התנעה
משבת מנוע (אימבוילייזר) מקורי
נעילה מרכזית
 4חלונות חשמליים
פתיחה וסגירת חלון נהג אוטומטית
מנגנון למניעת היתפסות גוף זר בחלון הנהג
תא כפפות
תא אחסון פתוח מעל תא כפפות
תא אחסון בקונסולה המרכזית
מחזיקי ספלים קדמיים ()2
מחזיק ספלים אחורי
תאי אחסון בדלתות קדמיות
בקרת אקלים דיגיטלית
חיישן גשם

תקשורת ושמע

מערכת Connected Car

תפעול מערכת השמע מגלגל ההגה
מצלמת נסיעה לאחור
Bluetooth audio system

תפעול דיבורית  Bluetoothמגלגל ההגה
שקע  USBושקע AUX

אנטנה בגג הרכב
 4רמקולים

מושבים

כיוונון גובה מושב נהג
כיוונון משענות ראש קדמיות ואחוריות

לבן פנינה

כסוף בהיר

אדום

שחור

אפור טיטניום

כחול

סגול פנינה

מפרט
צבעי בד

המפרט כפוף לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

דוד ויוסף
IL18AT

ינואר 2018

לפרטים נוספים *3151
הידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס.
ייתכנו הבדלים בין התיאור ,התמונות והנתונים המובאים 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.

קוד דגם
603-012

תיאור דגם
אטראז'  1.2אוטומט

Instyle

רמת האבזור הבטיחותי
5
מקרא:

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
 6כריות אוויר
מערכת אקטיבית
למניעת סטייה מנתיב
ניטור מרחק מלפנים
זיהוי כלי רכב בשטח מת
בקרת שיוט אדפטיבית
זיהוי הולכי רגל

זיהוי רכב דו-גלגלי
מצלמות רוורס
חיישני חגורות בטיחות
שליטה באורות גבוהים
בלימה אוטומטית בעת חירום
זיהוי תמרורי תנועה

נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק״מ
5.6
עירוני
בינעירוני

4.4

רמת
בטיחות
גבוהה

מערכת מותקנת בדגם הרכב
מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

רמת
בטיחות
נמוכה

