
זה שאתה נושם, לא אומר שאתה חי



1,835 מ"מ  4,528 מ"מ 

מ 
מ"

 1
,6

01

SPRINT 1.5 
130HP MHEV

SPECIALE 1.5
130HP MHEV

TI 1.5 
160HP MHEV

VELOCE 1.5 
160HP MHEV

MILD HYBRID 48V טכנולוגיית הנעה - בעלת מנוע בעירה פנימי בתוספת תגבור הנעה חשמלי

מנוע בנזין

4 צילנדרים רוחבי, בעל 16 שסתומים בתזמון משתנה והזרקת דלק ישירהתיאור

1,469נפח )סמ"ק(

טורבו בגיאומטירה משתנה )VGT( עם מצנן ביניים אוויר/נוזלטורבו עם מצנן ביניים אוויר/נוזלמערכת גדישה

12.5:1יחס דחיסה

130/5,250160/5,750הספק )סל"ד/כ"ס(

24.5/1,500מומנט )סל"ד/קג"מ(

48V - מנוע חשמלי

20הספק )כ"ס(

5.6מומנט )קג"מ(

ביצועים

9.68.8זינוק 0-100 קמ"ש )ש'(

200212מהירות מירבית )קמ"ש(

מערכת הנעה

7 הילוכים - DCTתיבת הילוכים

קדמיתהנעה

אלקטרוני מוגבל החלקה עם יכולת TORQUE VECTORINGדיפרנציאל

בלמים

דיסק מאוורר/דיסקסוג בלמים קד'/אח'

מערכת בלימה משולבת )IBS( בניהול אלקטרוני )BRAKE BY WIRE(מע' בלימה

מידות

4,528אורך )מ"מ(

1,835רוחב )מ"מ(

1,601גובה )מ"מ(

2,636בסיס גלגלים )מ"מ(

500 )1,550 ל' כאשר מושב אחורי מקופל(נפח תא מטען )ל'(

55נפח מיכל דלק )ל'(

235/50R18235/40R20235/50R18235/40R20מידת צמיגים

משקלים

1,600משקל עצמי )ק"ג(

700כושר גרירה ללא בלמים )ק"ג(

1,250כושר גרירה עם בלמים )ק"ג(



SPRINT 1.5 13 0CV
MHEV FWD 

SPECIALE 1.5 130CV
MHEV FWD 

 TI 1.5 160CV
MHEV FWD

 VELOCE 1.5 160CV
MHEV FWD

בטיחות

6ssss כריות אוויר עם ניתוק כרית בצד נוסע

ssssעיגוני ISOFIX למושבי בטיחות במושב האחורי

ssssמע' התרעה מפני התנגשות מלפנים

ssssבלימת חירום אוטומטית עם זיהוי הולכי רגל ורוכבי דו"ג

ssssבקרת שיוט אדפטיבית

)ISA( מע' זיהוי תמרורוים עם בקרת מהירות חכמהssss

ssssמע' אקטיבית למניעה סטיה מנתיב

ssמע' עזר לשמירה על מרכז נתיב

ssssהתרעה במצב של עייפות נהג

ssssשליטה אוטומטית באורות גבוהים

ssssחיישני חניה מלפנים ומאחור

sssמצלמת רוורס מקורית

ssssחיישני לחץ אוויר בצמיגים

ssssגלגל חלופי 

פנים

ssssמסך מגע מרכזי "10.25

Cannocchialessss - לוח שעונים דיגיטאלי עם תצוגה לבחירה בגודל "12.3

בד משולב עור טבעוני ריפוד
שחור עם תפרים 

אדומים

אלקנטרה שחור ואדום
)עור כאופציה בתשלום(

עור מחורר שחור עם 
תפרים אפרים

עור מחורר שחור עם 
תפרים אפורים

 אופציונלימושבים קדמיים מתכווננים חשמלית עם זכרונות למושב הנהג, כולל חימום ואוורור
ss)ללא זכרונות( 

ssssתמיכת גב תחתון מתכווננת חשמלית במושב הנהג

ssssמושב אחורי מתפצל ומתקפל 60/40 עם משענת יד

ssssבקרת אקלים אלקטרונית מפוצלת

ssssפתחי מיזוג אוויר למושב האחורי

sssגימור פנימי עם תאורת אווירה ב-5 צבעים לבחירה

ssssדיפון תקרה  שחור

ssמפתני דלתות קדמיות בגימור אלומיניום

ssssגלגל הגה ספורטיבי מצופה עור עם כפתור הנעה

ssפקדי אלומיניום להעברת הילוכים מגלגל ההגה

Auto Hold בלם יד חשמלי עם מצבssss

ssssמראה מרכזית מתכהה אוטומטית 

ssssכיוונון גובה חגורות בטיחות קדמיות

Key-Lessssss - כניסה והנעה ללא מפתח

חוץ

ssssספויילר אחורי

שחור מבריק אפור כההשחורגימורים בבתי הגלגלים והפגושים
אפור כההואלומיניום

אפור כהה מטאלומיניוםאפור כהה מטאפור כהה מטגימור "V( "Scudetto בגריל קדמי(

ssמסגרת חלונות צד בשחור מבריק

ssssמראות צד בגימור שחור מבריק

ssשמשות אחוריות כהות

ssחישוקי סגסוגת קלה "18 בעיצוב לפי רמת הגימור

ssחישוקי סגסוגת קלה "20 

ssssתאורת LED מלאה

 "Triple U" ייחודית בעיצוב LED תארות יוםsss

sssפנסי חזית אדפטיביים Matrix LED עם תאורת פניה ומערכת נגד סנוור

sssדלת תא מטען חשמלית

ssssמראות צד מתקפלות חשמלית

ssssחיישן תאורה להפעלה אוט' של פנסי הדרך 

ssssחיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים



SPRINT 1.5 13 0CV
MHEV FWD 

SPECIALE 1.5 130CV
MHEV FWD 

 TI 1.5 160CV
MHEV FWD

 VELOCE 1.5 160CV
MHEV FWD

מולטימדיה

מערכת שמע פרימיום מבית HARMAN KARDON בעלת:
- 13 רמקולים

- סאבוופר
465W הספק של -

ssאופציה בתשלום

s )14 - אופציה בתשלום( sמערכת שמע בעלת 6 רמקולים

ssssממשק אלחוטי ל-Apple carplay )למכשירים תומכים(

ssss משטח טעינה אלחוטית )למכשירים תומכים(

sssשקעי USB  למושב האחורי

טכנולוגיה

ALFA DNAssss  -  מע' לבחירת מאפייני הנהיגה בעלת 3 מצבים

 Alfa Active Suspension - בעלי בולמי זעזועים
sבשליטה אלקטרונית

ssבלמי BREMBO אדומים עם קאליפרים קבועים מלפנים

 דיפרנציאל אלקטרוני מוגבל החלקה עם
Torque Vectoring פונקציית

ssss
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רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם
283TONALE SPECIALE 130HP7
NASPRINT, TI, VELOCE7

דרגת זיהום אוויר לרכב מנועי**

זיהום מזעריזיהום מרבי

EU 1151/2017 נתוני היצרן, על פי בדיקת מעבדה. תקן *
** הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומות(, התשס"ט 2009.

מקרא

 מערכת מותקנת בדגם הרכב
 מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 SPECIALE, TI, VELOCE פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

6 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה  
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

רמת האבזור הבטיחותי

רמת 
בטיחות 

גבוהה

רמת 
בטיחות 

נמוכה

דגם
צריכת דלק משולבת

 בליטרים  ל-100 ק"מ*
דרגת זיהום אוויר

TONALE SPRINT 130HPNANA

TONALE SPECIALE 130HP6.26 דרגה
TONALE TI 160HPNANA

TONALE VELOCE 160HPNANA

SPRINT פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת גימור

6 כריות אוויר
 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב

 מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
 בקרת שיוט אדפטיבית
 מערכת זיהוי הולכי רגל

 מערכת זיהוי רוכב אופניים ואופנועים
 מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה אוטומטית באורות גבוהים

 מערכת זיהוי תמרורי מהירות
 בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור

 התרעה במצב של עייפות נהג
 מערכת להתרעה על השארת ילדים ברכב

 )ISA( בקרת מהירות חכמה  
 מערכת לבלימת חרום מפני הולכי רגל ואופניים 

נמוכה  במהירות  תנועה  המאפשרת  חיצונית  טעינה  ללא  סוללה  הינה  מתון(  )היברידי   mild hybrid מערכת  למלאי.  בכפוף  השונים  הדגמים  זמינות 
היתר,  בין  שונים,  מגורמים  מושפעים  בפועל  הנסיעה  וטווח  הדלק  צריכת  המעבדה.  בדיקות  לפי  הם  הדלק  צריכת  נתוני  בה.  הנצבר  החשמל  כוח  על 
ממהירות הנסיעה, אופי  הנהיגה, מצב הצמיגים, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה ויכולים אף להגיע לפער משמעותי לעומת נתוני המעבדה. המערכות 
והחברה שומרים לעצמם  ועשויים לכלול גם פרטים/תוספות אופציונליים בתשלום. היצרן  המתוארות/המפרט המופיע אינם בהכרח המפרט הסטנדרטי 
את הזכות לתקן או לשנות את הנתונים, את  המפרטים ואת המחירים השונים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. המפרט המחייב הוא זה שייכלל בהסכם 
הצבעים  בין  גוונים  הבדלי  וייתכנו  בלבד  להמחשה  הינם  הצבעים  התצוגה.  באולמות  המכירות  מנציגי  ופירוט  ייעוץ  לקבל  ניתן  בלבד.  הרכב  הזמנת 
המופיעים לבין הצבעים כפי שהם במציאות. התמונות, המפרטים והנתונים הנ"ל הינם בעלי אופי של מידע כללי בלבד ואינם זמינים בכל הדגמים או רמות 
ומגבלות בתנאים  פועלות  עליהן. המערכות  לו להסתמך  ואל  להחליפו,  לא  אך  לנהג  לסייע  בלבד, שנועדו  עזר  הינן מערכות   הגימור. מערכות הבטיחות 
ואינן באות להחליף את שליטת הנהג ברכב, שימת לב לתנאי ונסיבות הדרך, ערנות, אחריות ושיקול דעת, נהיגה זהירה והקפדה על החוק. בשל הביקוש הרב 

לרכבים בארץ ומצוקת הייצור והשינוע, ייתכנו עיכובים במסירת רכבים, העלולים להמשך אף כמה חודשים. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח

קוד הדגם, דרגת הבטיחות, צריכת דלק בדגמי SPRINT, TI ו-VELOCE טרם נקבעו סופית ויעודכנו באתר היבואן ומרכזי המכירה עם 
הגעת הרכב לארץ. 

alfaromeo.co.il l *8545 l 


