
התמונות להמחשה בלבד 



 ה-KONA שלכם,
בדרך שמתאימה לכם

תהיו אתם. 
הסטייל שלכם, 

 הלוק שלכם, 
הדרך שלכם, 

ה-KONA שלכם. 
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הסטייל שלכם
ל-KONA עיצוב מוקפד עד הפרטים הקטנים

שבכה קדמית ופנסים כפולים מעוצבים

סף צדי ספורטיבי מוכסף

פנסי DRL מסוג LED לתאורת יום ספוילר אחורי

פנסי איתות LED על מראות צד

חישוקי “18*
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שליטה מההגה על מערכות הבטיחות, מחשב הדרך והמולטימדיה

בקרת אקלים

כפתור התנעה*

מסילות גג

הטעם שלכם
העיצוב המוקפד של החלל הפנימי ב-KONA לא ישאיר אתכם אדישים. איכות החומרים, 

הסגנון הייחודי והטכנולוגיה המתקדמת משתלבים ביחד ליצירת חלל נהיגה אולטימטיבי.
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הדרייב שלכם
 ה-KONA החדשה מאפשרת חווית נהיגה עוצמתית. 

 הודות למערכת ההנעה המתקדמת הכוללת מנוע בנזין 1.6 ל’ 
טורבו T-GDI, בעל 177 כ”ס, המשודך לתיבת הילוכים דו מצמדית 

.)DCT( בעלת 7 הילוכים

הספק משולב

177
27.0

 כ"ס
5,500 סל"ד

 קג"מ
1500 ~ 4000 סל"ד

טורבו בנזין 1.6 ל'

תאוצה 100-0 קמ”ש*

7.5 שניות

 / *על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה,   89 / התמונות להמחשה בלבד 
    ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.



ה-KONA החדשה בעלת עמידות גבוהה יותר ובטיחות מקסימלית עם שימת דגש על 
תא הנוסעים המעוצב במבנה המסוגל לפזר אנרגיה במקרה של התנגשות במטרה 

להפחית את השפעת ההתנגשות על הנוסעים. 

)RCTA( התראה על רכב חוצה מאחור
רדאר אחורי הסורק בנסיעה לאחור ונותן התראה קולית על רכב שעומד לחצות.

)BCW( ”מערכת זיהוי רכב ב”שטח מת
חיישנים המתריאים על רכב ב”שטח מת” ומסייעים בעקיפה ומעבר נתיב באופן בטיחותי יותר.

)DAW( מערכת התראה על עירנות הנהג
התראה קולית ומסר כתוב המציע הפסקת ריענון להגברת הבטיחות 

במצבים של עייפות או חוסר ריכוז.

)LKA( בקרת סטיה מנתיב + תיקון הגה
סיוע אקטיבי בשמירה על נתיב הנסיעה, הכולל חיווי בלוח השעונים, 

התראה קולית ותיקון אקטיבי של ההגה.

)AEB( בלימה אוטונומית של הרכב במצבי חירום וזיהוי הולכי רגל עד 80 קמ"ש
שילוב של מצלמה ורדאר לזיהוי כלי רכב והולכי רגל, ועצירה אקטיבית של הרכב במצב חירום.

הבטיחות שלכם
 ה-KONA החדשה מצויידת במערכות בטיחות מתקדמות. 

עם KONA תרגישו בטוחים ומוגנים על הכביש.

/ מערכות הבטיחות פועלות תחת תנאים ומגבלות שונות ואינן באות במקום כללי נהיגה זהירים כדין    1011 / התמונות להמחשה בלבד 



הקצב שלכם
ה-KONA החדשה עם מגוון חידושים טכנולוגיים מעניקה חווית 

נהיגה חזקה, דינמית, מחוברת ואיכותית.

מערכת מולטימדיה מקורית “7 עם אפשרות חיבור למערכות 
Android Auto ,Apple CarPlay* והאזנה למגוון ערוצי רדיו 

בארץ ובעולם.

* באמצעות טלפון נייד התומך ומאפשר זאת ובכפוף למגבלות שונות.
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הספייס שלכםהחדשנות שלכם
ליהנות מחווית נהיגה טכנולוגית, מתקדמת ומפנקת. להניע את הרכב 
בלחיצת כפתור, להטעין את הטלפון הנייד וליהנות מתצוגת מחוונים 

מתקדמת ופשוט לצאת לדרך.

העיצוב המודולרי של פנים ה-KONA מותאם לצרכי הנוסעים ולהובלת מטען בדיוק לפי הצרכים שלכם. מיפתח תא המטען 
הרחב והנמוך מאפשר הטענה מהירה ונוחה. תא המטען מאפשר איכסון של 361 ליטר, והמודולריות של קיפול המושבים האחוריים 

המתקפלים תוך שניות מגדילה את חלל האכסון לנפח של 1,143 ליטר בצורה אידיאלית לנסיעות סופ״ש משפחתיות.

*qi טעינה אלחוטית לנייד בתקן
)qi למכשירים תומכים בטכנולוגיה לפי תקן טעינה(

לוח מחוונים דיגיטלי עם מסך ״LCD 3.5 המעדכן אותך בכל נתוני 
הנסיעה, מערכות הבטיחות, תצרוכת דלק, מרחקים, מידות חום ועוד.
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 הרכב 
שלכם

אתם קובעים את הדרך. 
 אתם לוקחים את ההחלטות.

אתם מגשימים את החלומות שלכם.
.KONA-זוהי תמצית החוויה של ה
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בלמים
דיסקים מאוורריםקדמי

דיסקיםאחורי

מתלים
מקפרסוןקדמי

קורת פיתול כפולה וקפיצי סלילאחורי
תיבת הילוכים

DCT 7+1סוג

יחסי העברה

3.929ראשון

2.318שני

2.043שלישי

1.070רביעי
0.822חמישי
0.884שישי

0.721שביעי

5.304אחורי

4.294 )1/2/4/5(סופי
)R/3/6/7( 3.174

הגה כוח
MDPS סבבת ומוט משונן, סופג אנרגיה וקורס בזמן תאונה, 

מוגבר כוח חשמלי

ביצועים*

7.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
210מהירות מירבית )קמ"ש(

צריכת דלק*

6.9עירוני )ליטר/100 ק"מ(

5.8בינעירוני )ליטר/100 ק"מ(

PremiumSupremeצמיגים
Prestige

R17235/45 R18 215/55צמיגים

קטןגלגל חליפי

מידות )מ"מ(
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4,165אורך 

1,800רוחב 

1,565גובה 

2,600מרווח סרנים 

170מרווח קרקע מינימאלי

1,054מרווח רגליים מושבים קדמיים

880מרווח רגליים מושבים אחוריים

1,005מרווח ראש מושבים קדמיים

961מרווח ראש מושבים אחוריים

1,410מרווח כתפיים מושבים קדמיים

1,385מרווח כתפיים מושבים אחוריים

1,355מרווח מותניים מושבים קדמיים

1,326מרווח מותניים מושבים אחוריים

361 / 1,143נפח תא מטען )ליטר(

1,3881,405משקל עצמי )ק"ג(

1,835משקל כללי מורשה )ק"ג(

5.3רדיוס סיבוב )מטר(

50קיבולת מיכל דלק )ליטר(

מנוע

מנוע 1.6 ל׳ טורבו סוג
GAMMA T-GDI בנזין

1,591נפח מנוע )סמ"ק(
85x77קדח X מהלך )מ"מ(
5,500/177הספק )כ"ס/סל"ד(

1500/27.0 ~ 4000מומנט )קג"מ/סל"ד(
4X2הנעה

מפרט בטיחות
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++2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע

++2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

++2 כריות אוויר וילון צידיות
++חיישני חגורות בטיחות לכל המושבים
AEB מערכת בלימה אוטונומית במצבי 

חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל עד 80 קמ"ש
++

 LKA סיוע אקטיבי לשמירה
++על נתיב הנסיעה

+-BCW התראה על רכב ב-"שטח מת"

+-RCTA התראה על רכב חוצה מאחור

++DAW סייען לשמירת עירנות הנהג

Cruise Control מערכת בקרת שיוט++

++ESC מערכת בקרת יציבות אלקטרונית
 ABS מערכת למניעת נעילת

++גלגלים בבלימה

++TCS מערכת בקרת משיכה

++ROP מערכת למניעת התהפכות

++DBC מערכת בקרת בלימה במורד
 EBD מערכת אלקטרונית

++לחלוקת כח בלימה

++HAC מערכת סיוע לזינוק בעליה

++ESS איתות בלימת חירום

++חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחן

++חגורות בטיחות קדמיות עם כוונון גובה

++פגושים סופגי אנרגיה

++קורות חיזוק בדלתות

++נקודות עיגון ISOFIX למושב תינוק
ניטרול אוטומטי של נעילה מרכזית 

++בזמן תאונה

 אפשרות לנעילת דלתות
 D אוטומטית בשילוב הילוך++

 TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר 
++בצמיגים לכל גלגל בנפרד
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+ + +
 מערכת מולטימדיה מקורית 7" 
 מתקדמת עם אפשרות חיבור

*Android Auto, Apple CarPlay

+ + + דיבורית BT מקורית

+ + + מצלמה אחורית מקורית

+ + - משטח טעינה אלחוטי לנייד**

+ + + שליטה על מערכת השמע מגלגל ההגה

+ + + הגה בציפוי עור

+ + + הגה מתכוונן לגובה ולעומק

+ + + Stop & Go מערכת

+ + + פנסי ערפל קדמיים

+ + + אימובילייזר מקורי

+ + + ספוילר אחורי עם תאורת בלם

+ + + מחשב דרך

+ + + מערכת בקרת אקלים

+ + + משענות ראש מתכווננות

+ + + מראות חיצוניות חשמליות

+ + - קיפול מראות חשמלי אוטומטי

+ + + מראות בצבע הרכב

+ + + פנסי איתות במראות

+ + + נעילה מרכזית

+ + + ארבעה חלונות חשמל

+ - - גוון שונה בגג הרכב

+ + + מושב אחורי מתקפל 60/40

+ + + חיישן אורות

Su
pr
em

e
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em

iu
m אבזור

+ + + סוככי שמש עם תאורה ומראות

- - + מפתח שלט מתקפל

+ + - מפתח חכם - כניסה והתנעה ללא מפתח

+ + + Privacy Glass שמשות אחוריות כהות

LED LED LED  DRL תאורת יום

+ + + מסילות גג

18" 18" 17" חישוקי סגסוגת

מפרט טכני

 18 / * על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, 
         ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.
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דרגות זיהום אווירצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ*דגם

4x2 - '1.6 ל Kona5.811בינעירוני6.9עירוני

  מערכת מותקנת בדגם הרכב
  מערכת אופציונאלית להתקנה

  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

מקרא: Supreme 4x2 ,Prestige 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגמים

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

Premium 4x2 :פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם

  זיהוי רוכב אופניים ואופנועים6  כריות אוויר
  זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  מערכת בקרת סטייה מנתיב

  מצלמות רוורס  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
  חיישני חגירת חגורות  בלימה אוטומטית בעת חירום

  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  ניטור מרחק מלפנים
  זיהוי תמרורי מהירות  בקרת שיוט אדפטיבית

  זיהוי הולכי רגל

רמת
בטיחות
גבוהה

רמת
בטיחות
נמוכה

רמת האבזור הבטיחותיתיאור דגםקוד דגם

481-243Premium 4x2 - Kona6

 481-245 ,481-242Supreme 4x2 ,Prestige 4x2 - Kona7

צבעי הרכב

הצבעים הינם להמחשה בלבד וייתכנו הבדלי גוונים בין הצבעים המופיעים בפרוספקט לבין הצבעים כפי שהם במציאות.

המידע והנתונים המופיעים בפרוספקט זה מתייחסים למגוון דגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומעודכנים למועד הבאת המקור הלועזי לדפוס. יתכנו הבדלים בין התיאור, הנתונים והתמונות המובאים 
במפרט זה לבין הדגמים המשווקים על-ידי חברתנו, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. כמו כן, יתכנו הבדלים בדגם מסוים, בהתאם לשינויים הנעשים מעת לעת. 
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 עדכון המפרט. כל התמונות הינן להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

לבן
Chalk White

אפור עכבר
Lake Silver

שחור מטאלי
Phantom Black

אפור מטאלי
Dark Night

כחול בהיר
Ceramic Blue

כחול מטאלי
Blue Lagon

צהוב מטאלי
Acid Yellow

אדום
Tangerine Comet

EC 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**

זיהום מזערי 1זיהום מירבי 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

נתוני צריכת הדלק הם על-פי נתוני היצרן לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה, ויכולה אף להגיע לפער משמעותי ביחס לנתוני המעבדה.


