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החושים שלך מתעוררים לחיים
האיגניס היא מיני קרוסאובר המשלבת בין עיצוב חיצוני, עדכני ואופנתי לשימוש רב תכליתי.

קווי המתאר של המרכב הקומפקטי הידידותי לנהיגה, מאפיינים את "אישיותה" של המכונית ומבליטים
את נוכחותה. האיגניס מעוררת את החושים ומרמזת על תחילתה של חברות מופלאה.
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הנשמה שלך מתעוררת לחיים
כדי לפתוח את היום שלך בצורה מרעננת, אתה נוסע לבית הקפה החביב עליך ונהנה מעיצוב הפנים הייחודי ומהקפה שנבחר בקפידה.

האיגניס הקומפקטית והמהירה מאפשרת לך לתמרן בקלות ברחובותיה הצרים של העיר ומביאה אותך עד מפתן היעד שלך. כל יום עם 
האיגניס הוא יום של נוחות והנאה ללא הפסקה.
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הסגנון שלך מתעורר לחיים
היום התלבשת יפה לקראת פתיחה של תערוכה במוזיאון. העיצוב המוקפד של 
האיגניס מחמיא לסביבה פורמלית ויומיומית כאחד. נסיעה באיגניס החדשה תעצים 

אותך בביטחון ותעוזה לקראת היום המיוחד שלך.
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הפשטות שלך מתעוררת לחיים
לבדך, על גדות אגם שקט, אתה ממתין בציפייה לראות כוכב שביט. בזכות תא המטען 
המרווח, תוכל להירגע וליהנות מההכנות ללילה. האיגניס עוזרת לך להפיק את המיטב 

מהרגעים האישיים, המספקים והיקרים ללבך.
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תא נהג מספק הנאה כפולה הודות לעיצוב קלאסי ופונקציות 
המאפשרות חווית נסיעה נעימה

המידע הרצוי, גלוי תמיד

היגוי יציב ורציף

צבע דינמי

נוחות בנסיעות ארוכות

לוח המחוונים מציג מידע שימושי כגון טמפרטורה חיצונית, שעה, מד אוץ ומרחק שיוט. ניתן לשנות את 
המידע המופיע בצג באמצעות המתגים הממוקמים לצד לוח המחוונים או בגלגל ההגה.

פנים הרכב

ההגה הספורטיבי והאיכותי מעוצב בגימור כסף בשילוב גלגל הגה בציפוי עור, למראה יוקרתי עוד יותר.

ובחיפויי הדלתות אומנם פשוטה בתכליתה אך  בלוח המחוונים  והלבן  בין צבעי השחור  הניגודיות החזקה 
מרשימה מאוד. פסי קישוט בכתום או בטיטניום מטאלי על הקונסולה המרכזית ועל ידיות הדלתות מוסיפים 

אווירה אנרגטית לעיצוב הפנימי.

באמצעות הפונקציה של בקרת השיוט, הרכב יכול לשמור על המהירות הרצויה ללא צורך בהפעלת דוושת 
ההאצה. פונקציה זו מבטיחה שהנהג יהיה ערני יותר בנהיגה במהירויות גבוהות או למרחקים ארוכים ואף 

מאפשרת יעילות בצריכת הדלק על ידי ביטול פעולות האצה ובלימה מיותרות.
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ביצועי נסיעה מעולים שבולטים לטובה בכל מצב ומספקים לך נסיעה מרגשת ליעד שלך. ביצועים החלל המרווח והנהיגה הנוחה מרחיבים את טווח התנועה והפעילויות שלך. שימושיות

נוחות בנסיעות ארוכות חלל אחסון שניתן לשנות בקלות את הקיבולת שלו בהתאם למטען

יכולת תמרון מעולה וביצועי נסיעה מרשימים

שטח אחסון נוח וקל לשימוש

המרכב מהדור החדש מצמצם את גודלו של תא המנוע ומאפשר חלל פנימי מרווח, כך שנוסעי המושב האחורי 
נהנים משפע של מקום עם נוחות מקסימאלית.

הקיבולת של תא המטען העצום של האיגניס היא 505 ליטרים* לאחר קיפול המושבים האחוריים המפוצלים 
גם מאזור המטען. קיפול המושבים האחוריים מאפשר להתאים בקלות את החלל לסוגים שונים של מטען.

.VDA כאשר המושב האחורי במצב מקופל. לפי שיטת המדידה של איגוד תעשיית הרכב הגרמני*

האיגניס בעל רדיוס פנייה של 4.7 מטרים ולכן הוא קל לתמרון ולנהיגה בדרכים עירוניות צרות ובחניונים. 
הנהג  של  הנפשי  לשקט  תורמים  מ״מ   180 של  יחסית  גבוה  גחון  ומרווח  יחסית  רחב  הצמיגים  קוטר 

בנהיגה בכבישים רעועים.

íéôו÷æ íééøחוàה íéהמושב  íééøחוàה íéהמושב éחד משנà
המôוöלíé מ÷וôל

יכולת תמרון מעולה וביצועי נסיעה מרשימים
 מטרים ולכן הוא קל לתמרון ולנהיגה בדרכים עירוניות צרות ובחניונים. 
הנהג  של  הנפשי  לשקט  תורמים  מ״מ   180 של  יחסית  גבוה  גחון  ומרווח  יחסית  רחב  הצמיגים  קוטר 

4.7
íéøèמ

שנé המושבíé הàחוíééø במöב מ÷וôל

1. תא כפפות
2. מגש הקונסולה המרכזית ומנשא הספל

3. כיסי הדלתות הקדמיות ומנשאי בקבוקים
4. מנשאי בקבוקים בדלתות האחוריות

5. מנשא הספל בקונסולה האחורית

תאורת ליווי אל הרכב ומהרכב
הפנסים הקדמיים ממשיכים לדלוק למשך 10 שניות לאחר שהנהג נעל את הרכב ומאירים את הדרך. האורות 

הנמוכים ואורות החניה נדלקים למשך 10 שניות כאשר אתה פותח את נעילת הדלתות באמצעות השלט.

DUALJET תיבת 5 הילוכים ידניתמנוע 1.2 ל׳ מסוג
מנוע בנזין DUALJET 1.2 משלב מערכת הזרקה ייחודית, 
שמשפרת משמעותית את היעילות התרמית על ידי 
הגדלת יחס הדחיסה, המספק איזון גבוה בין נהיגה 
רבת עוצמה לבין יעילות צריכת הדלק במנוע קומפקטי.

תיבת 5 ההילוכים הידנית קובעת את יחס ההילוכים 
ליעילות מנוע מרבית, כדי שתיהנה מתחושה נוחה 

בשילוב ההילוכים.

òמנו íâד

נôח (ñמ״÷)

éחñ דחñéה

הôñ÷ מøéבé (ë״ñ/ñל״ד)

מומנè מøéבé (÷â״מ/ñל״ד)

K12C

1,242

12.5

6,000/90

4.400/12.2

מערכת עזר לזינוק בעלייה (גיר אוטומטי)מתלה חדשני
HILL HOLD CONTROL העיצוב החדשני של המתלה מיועד להפחתה של 

משקלו ולהקשחתו. בנוסף לבלימה יעילה של זעזועי 
הכביש, המתלה תורם גם לתחושת היגוי קלה ויציבה, 

שמותאמת ישירות לשליטה של הנהג ברכב.

שמונעת  בעלייה  לזינוק  עזר  במערכת  מצויד  הרכב 
באופן זמני (למשך בערך 2 שניות) התדרדרות לאחור 
אל  הבלם  מדוושת  הרגל  את  מעביר  הנהג  כאשר 

דוושת ההאצה.

íò מëøòת øæò לéæנו÷ בòלééה

ללà מëøòת øæò לéæנו÷ בòלééה
1 2 3
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éøëות הàווøé בתמונה מוâöות במöב מנוôח למøèות המחשה בלבד.

גוף קל וסופג זעזועים ושש כריות אוויר להגנה על הנוסעים ברכב

האיגניס עושה שימוש בכריות אוויר למושבי הנהג והנוסע, בכריות אוויר 
מעולה  הגנה  להבטיח  במטרה   ,(SRS מסוג  (כולן  וילון  ובכריות  צדיות 
למשתמשי הרכב. הגנה נוספת לתא הנוסעים במקרה של התנגשות קיימת 
מהצד  מלפנים,   – ביעילות  זעזועים  ומפזר  הסופג  גוף  למבנה  הודות 

ומאחור.

141515

התרעה לפני התנגשות בהולך רגל או רוכב אופנייםהתרעה לפני התנגשות ברכב שמלפנים

זיהוי תמרורי מהירות שונים והתרעה על חריגה מהמהירות המותרת התרעת אי שמירת מרחק

התרעה על סטייה מנתיב

במקרה של סכנת התנגשות ברכב שלפנים תספק המערכת התרעה של עד 2.7 
שניות לפני ההתנגשות.

המערכת מתריעה לפני סכנת התנגשות בהולך רגל או רוכב אופניים הנמצאים 
במהירות  הנע  אובייקט  מזהה  המערכת  כאשר  פעילה  ההתרעה  הרכב.  לפני 

נמוכה מ-50 קמ״ש ובשעות היום בלבד. 

המערכת מזהה תמרורי מהירות שונים ותמרורי דרך נוספים ומתריעה בפני הנהג 
במקרה שחרג מהמהירות המותרת.

הפחתת בלאי צמיגים ובלמיםחסכון בדלק

לנהג  מסייעת  ובכך  הרכב שלפנים  מכלי  הנסיעה  מרחק  מנטרת את  המערכת 
לשמור על מרחק נסיעה בטוח מהרכב שלפניו, במידת הצורך מספקת התרעות 

ויזואליות וקוליות עקב אי שמירת מרחק והתקרבות מסוכנת.

*המידע לגבי מערכת המובילאיי התקבל מחברת ®MOBILEYE ובאחריותה. מפרט מערכת המובילאיי עשוי להשתנות מעת לעת וללא כל הודעה מוקדמת. ניתן לכייל את המערכת באופן ידני.

במקרה של תחילת סטייה מנתיב הנסיעה ללא איתות, המערכת תתריע ובכך 
תאפשר לנהג לחזור לנתיב הנסיעה ולהמשיך לנסוע בבטחה. (מופעלת במהירות 

הגבוהה מ- 65 קמ״ש).

מערכת מובילאיי סורקת את הכביש מלפנים, משמשת כ״עין שלישית״ ומבחינה בין כלי רכב, הולכי רגל, רוכבי אופניים וסימוני נתיבים.
המערכת תפיק התרעות ויזואליות וקוליות, אשר יסבו את תשומת ליבך ויסייעו למנוע תאונה.

מעודדת נהיגה מתונה ומסייעת ב-

מניעת תאונות

תכונות בטיחות מתקדמות לתמיכה 
בנהג במקרה הצור�

*®ESP  מערכת בקרת יציבות

אם הגלגלים מאבדים אחיזה, מערכת ה-*®ESP מנטרת באופן אוטומטי 
את מומנט המנוע ואת הבלמים כדי למנוע את החלקת הגלגלים ועוזרת 

לנהג לשמור על השליטה.
Daimler AG הוא סימן מסחרי רשום של ESP®*

כוח בלימה

כוח בלימה

מומנט 
המנוע 
מופחת

ESP®* עם
ESP®* ללא

רמת בטיחות גבוהה – הנאה גבוהה יותר בנהיגה
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מרכב מהדור החדש תורם ליעילות בצריכת הדלק ולנוחות
מקסימאלית בנהיגה.

איכות הנהיגה נקבעת לפי שלדת הרכב. הצורה החלקה והזורמת של שלדת האיגניס מבטיחה קשיחות מוגדלת ובמקביל מפחיתה 
באופן ניכר את מבני החיזוק ואת המשקל. מרכב מהדור החדש תורם ליעילות יוצאת דופן בצריכת הדלק ומשפר באופן ניכר את 
תחושת היציבות והחוסן של מרכב הרכב הקומפקטי. בנוסף, תא המנוע המוקטן מאפשר חלל פנים מרווח והרגשת נוחות מקסימאלית.

יעילות
בצריכת 

הדלק
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הסיפור האישי שלך מתעורר לחיים
בסופו של יום מלא ומספק, הנוף העירוני שמולך מחכה לך. הנוחות שבנהיגה 
באיגניס תשאיר לך טעם של עוד. האיגניס מעוררת את החושים ופורסת בפניך 

את המחר החדש.
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