
CITROËN C4 AIRCROSS

TEHNIČNI PODATKI IN OPREMA



CITROËN C4 AIRCROSS TEHNIČNI PODATKI                                 Julij 2012

IZVEDENKE 1,6i 115 BVM HDi 115 BVM6 HDi 150 BVM6

Attraction
Seduction

pri 4x2: Attraction / Seduction / Exclusive
pri 4x4: Attraction / Seduction / Exclusive Attraction / Seduction / Exclusive

MOTORJI

Tip 
Bencinski motor - večtočkovno elektronsko 

vbrizgavanje 16 ventilov
Turbodizelski motor z variabilno geometrijo - neposredno vbrizgavanje pod visokim tlakom 

- hladilnik polnilnega zraka

Število valjev 4 valji v vrsti - prečna namestitev spredaj

Gibna prostornina (cm3) 1590 1560 1798

Največja moč v kW CEE (KM CEE ) pri vrt/min 86 (117) / 6000 84 (114) / 3600 110 (150) / 4000

Največji navor v Nm CEE pri vrt/min 154 pri 4000 270 pri 1750 do 2500 300 pri 2000 do 3000

Emisijski razred EURO V EURO V EURO V

POGON
Menjalnik Ročni Ročni Ročni

Število prestav 5 6 6

Način pogona 2-kolesni pogon spredaj
2-kolesni pogon ali 4-kolesni pogon (4WD) s stikalom za izbiro načina: 2-kolesni pogon spredaj, 

samodejni 4-kolesni pogon in način “Lock”

KRMILNI MEHANIZEM 
Električni servovolan • • •
Število obratov volana med skrajnima položajema 3,3 3,3 3,3

Premer obračalnega kroga med pločniki (m) 10,6 10,6 10,6

PODVOZJE - ZAVORE - PNEVMATIKE
Podvozje spredaj / zadaj Prednja prema Pseudo Mac-Pherson s stabilizacijskim drogom in zadnja prema z več vodili

Zavore spredaj / zadaj Hlajeni zavorni koluti / običajni zavorni koluti

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) •
Sistem ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile (REF) •
Pnevmatike 215 70 R16 / 225 55 R18

PROSTORNINA (dm3)
Število sedežev 5

Prostornina prtljažnika pod polico - preklopljeno naslonjalo zadnje sedežne klopi 416 pri zasilnem rezervnem kolesu - 442 pri kompletu za začasno popravilo pnevmatik

BVM: 5 stopenjski ročni menjalnik    
BVM6: 6 stopenjski ročni menjalnik 

AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 159.000.000 evrov. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.



IZVEDENKE 1,6i 115 BVM HDi 115 BVM6 HDi 150 BVM6

Attraction
Seduction

pri 4x2: Attraction / Seduction / Exclusive
pri 4x4: Attraction / Seduction / Exclusive Attraction / Seduction / Exclusive

MASE (kg) 4x2 4x2 4x4 4x2 4x4
Najmanjša masa praznega vozila CEE (1) 1305 1320 1425 1430 1495

Dovoljena obremenitev (2) 565 ND ND 630 490

Dovoljena skupna masa po normi CEE 1870 ND ND 2060 2060

Dovoljena skupna masa vozila in prikolice 3025 3260 3260 3530 3530

Največja masa prikolice (kg)

prikolica brez zavor ND ND ND ND ND

prikolica z zavorami z večjo obremenitvijo 1100 1300 1300 1400 1400

Največja dovoljena obremenitev na vlečni kljuki 55 70 70 70 70

ZMOGLJIVOST (samo voznik) 
Največja hitrost (km/h) (3) 182 182 180 200 198

1000 m z mesta v sekundah 32,9 32,9 33,6 32,0 32,7

Pospešek od 0 do 100 km/h v sekundah 11,3 10,8 11,6 10,8 11,5

PORABA (po normah CEE 1999 - 100)
Mestna vožnja (l/100 km) 7,5 5,3 5,6 6,6 6,8

Izvenmestna vožnja (l/100 km) 4,9 4,2 4,5 4,7 4,9

Kombinirana vožnja (l/100 km) 5,9 4,6 4,9 5,4 5,6

Emisija CO2 (g/km) 135 119 129 142 147

PROSTORNINA (litri)
Neosvinčen bencin z oktansko vrednostjo 95 in 98 63

Plinsko olje 60 63 60

CITROËN C4 AIRCROSS TEHNIČNI PODATKI (nadaljevanje)                                 Julij 2012

AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 159.000.000 evrov. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

BVM6: 5-stopenjski ročni menjalnik 
BVM6: 6-stopenjski ročni menjalnik

 • Serijsko   (1)  Mase se lahko spremenijo glede na izbirno opremo in dodatno opremo.
 ND  Ni podatka   (2)  Razlika med skupno dovoljeno maso vozila in najmanjšo maso praznega vozila (CEE).



CITROËN C4 AIRCROSS OSNOVNA OPREMA                                 Julij 2012

AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 159.000.000 evrov. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

IZVEDENKE Attraction Seduction Exclusive

VARNOSTNA OPREMA IN OPREMA ZA VOŽNJO
Sistem ABS z elektronskim razdelilnikom zavorne sile (REF) in sistem za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) • • •
Sistem za pomoč pri speljevanju navkreber • • •
Čelni varnostni blazini za voznika in sovoznika (z možnostjo izklopa) • • •
Varnostna blazina za zaščito voznikovih kolen • • •
Stranski varnostni blazini za zaščito prsnega koša za voznika in sovoznika • • •
Varnostne zavese za zaščito glav spredaj in zadaj • • •
Samodejni vklop dnevnih luči • •
Sistem za nadzor stabilnosti vozila (ESP) in sistem proti spodrsavanju pogonskih koles (ASR) • • •
Električni variabilni servovolan • • •
Samodejno delovanje brisalcev vetrobranskega stekla • •
Dnevne luči •
Diodne dnevne luči • •
Pritrdišča ISOFIX za otroške sedeže na zadnjih stranskih sedežih • • •
Komplet za začasno popravilo pnevmatik •
Prednje meglenke • •
Ksenonski žarometi z napravo za pranje žarometov •
Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo (1) •
Zasilno rezervno kolo (dimenzija: 155 90R16) • • •
Kontrolna lučka in zvočni opozorilnik za nepripetje ali odpetje voznikovega in sovoznikovega varnostnega pasu • • •
NOTRANJI IN ZUNANJI STIL
Strešni drogovi v barvi aluminija (2) (2)
Kromirani okrasni elementi na sprednjem odbijaču • • •
Kromirane okrasne obloge pragov (3) •
16" okrasni pokrovi koles Kuban •
Kromiran profil na prtljažnih vratih • •
Osrednja čelna plošča z okrasnimi elementi Black Cosmos • •
16" lita platišča Flinders •
18" dvobarvna lita platišča Kariji z diamantnim leskom (3) •
Kromani brisalni profili stekel • •
Kovinska ali biserna barva • • •
Stikalna plošča za pomik stekel spredaj in zadaj z okrasnimi elementi Black Cosmos •
Bočne smerne utripalke v zunanjih ogledalih (3) •
Električno nastavljivi in ogrevani zunanji ogledali • • •
Električno preklopni zunanji ogledali • •
Dodatno zatemnjena zadnja vogalna stekla ter zadnje steklo • • •
Dodatno zatemnjena zadnja bočna stekla •



CITROËN C4 AIRCROSS OSNOVNA OPREMA (nadaljevanje)                                Julij 2012

AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 159.000.000 evrov. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

IZVEDENKE Attraction Seduction Exclusive

OPREMA ZA UDOBJE IN UGODJE
Prostoročno odklepanje vozila in zagon motorja •
Osrednji naslon za roke zadaj z nosilcem za kozarce ter loputa za prevoz daljših predmetov • •
Osrednji naslon za roke zadaj ter loputa za prevoz daljših predmetov • •
Osrednji naslon za roke spredaj s predalom •
Drsni osrednji naslon za roke spredaj z odlagalnim mestom • •
Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj (1) •
Sistem za pomoč pri parkiranju spredaj •
Vzglavniki zadaj (trije) • • •
Po višini nastavljiva prednja vzglavnika • • •
Deljena zadnja sedežna klop v razmerju 2/3-1/3 • • •
Hlajen predal pred sovoznikom • •
Zložljiva polica prtljažnega prostora • • •
Barvna kamera za vzvratno vožnjo (4) •
Odstranljiv pepelnik • • •
Avtomatska klimatska naprava • •
Ročna klimatska naprava •
Centralno zaklepanje z radiofrekvenčnim daljinskim upravljalnikom • •
Connecting Box (priključek RCA, USB-priključek in pribor za prostoročno telefoniranje Bluetooth s funkcijo pretočnega avdia) • •
Pritrdilni kaveljčki v prtljažnem prostoru (štirje) • • •
Brisalec zadnjega stekla • • •
Odlagalne mreže in žepi na hrbtni strani prednjih sedežev • •
Indikator spremembe prestavnega razmerja • • •
Električni pomik sprednjih stekel s sekvenčnim upravljanjem in zaščito proti priprtju na voznikovi strani • • •
Večfunkcijski potovalni računalnik • •
Večfunkcijski potovalni računalnik z barvnim zaslonom •
12 V vtičnica v osrednjem naslonu za roke spredaj • • •
Odlagalno mesto pod naslonom za roke spredaj • • •
Regulator hitrosti • •
Ogrevana prednja sedeža • •
Sprednja sedeža z električno nastavitvijo po dolžini, višini in naklonu •
Voznikov sedež z nastavitvijo po višini • • •
Avdio sistem RDS s CD-predvajalnikom, podporo za format MP3 in 4 zvočniki •
Avdio sistem RDS s CD-predvajalnikom, podporo za format MP3 in 6 zvočniki • •
Navigacijski sistem NaviDrive z barvnim prikazovalnikom na dotik in trdim diskom (4) •
Sistem Hi-Fi Rockford Fosgate s 710 W moči in 9 zvočniki, med katerimi je nizkotonec v prtljažniku • •
Zastekljena panoramska streha z električnim senčnikom (2) (2)
Volan v cepljenem usnju • •



AUTOMOBILES CITROEN: Delniška družba s kapitalom 159.000.000 evrov. Sedež družbe: 6 rue Fructidor, 75017 Paris 17 - RCS Paris 642 050 199.

IZVEDENKE Attraction Seduction Exclusive

PAKETI OPREME
Paket oblog v usnju: 
•Sedežne obloge v usnju črne ali sive barve 
•Električno nastavljiva in ogrevana sprednja sedeža

•
Paket stilske opreme:
•Kromirane okrasne obloge pragov
•18-palčna lita platišča
•Bočne smerne utripalke v zunanjih ogledalih

• •
Paket opreme Tehno:
•Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
•Barvna kamera za vzvratno vožnjo
•Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo
•Navigacijski sistem NaviDrive z zaslonom na dotik in trdim diskom 

• •
Paket opreme z zastekljeno panoramsko streho:
•Zastekljena panoramska streha
•Strešni drogovi v barvi aluminija

• •
Paket opreme za mestno vožnjo:
•Sistem za pomoč pri parkiranju zadaj
•Samozatemnitveno notranje vzvratno ogledalo

• •

CITROËN C4 AIRCROSS OSNOVNA OPREMA (nadaljevanje)                                Julij 2012

 • Serijsko   (1)  Vključeno v paket opreme za mestno vožnjo in Techno.   (3)  Vključeno v paket stilske opreme.

 • Za doplačilo   (2)  Vključeno v paket opreme z zastekljeno panoramsko streho.   (4)  Vključeno v paket opreme Techno.



(N) (1) Navadna
 Biserna
 Kovinska

Serijsko
Za doplačilo

In ostali dopolnilni materiali.
(B)
(K)

IZVEDENKE Attraction Seduction Exclusive

 

Barve karoserije

                          Obloge
Črna tkanina Quest (1) Trije materiali Rift (1)

Trije materiali Rift (1) - serijsko
Črno perforirano usnje/Črno usnje (1) - za doplačilo

ali
Sivo perforirano usnje/Sivo usnje (1) - za doplačilo

Bela Antarctique (N) • • •
Bela Nacré (B)  • • •
Rjava Mangaro (K) • • •
Siva Cool Silver (K) • • •
Siva Papyrus (K) • • •
Siva Titanium (K) • • •
Črna Perle (B) • • •
Rdeča Chili's (K) • • •

CITROËN C4 AIRCROSS BARVE KAROSERIJE                              Julij 2012

CITROËN SLOVENIJA d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, Telefon: 
+386 1 20 04 200, faks: +386 1 20 04 229, www.citroen.si, http://saloni.
citroen.si. Vozila Citroën, ki so v prodaji v Evropski Uniji, se lahko razlikujejo 
glede na državo uvoza. Opis opremljenosti posameznih izvedenk vozila v tem 
prospektu je podvržen odstopanjem in spremembam. Za ažurne podatke se 

obrnite na pooblaščenega prodajalca Citroën. Ta prospekt se nanaša le na vozila, 
ki so naprodaj v Evropski Uniji. Informacije o modelih, njihovih izvedenkah ter 
njihovih tehničnih podatkih in opremljenosti so veljavne v času natisa prospekta in 
niso pravno obvezujoče. Citroën si pridržuje pravico do sprememb predstavljenih 
modelov brez predhodne najave in obveznosti do posodobitve vsebine prospekta. 

Fotografije in skice so simbolne. AUTOMOBILES CITROËN izjavlja, da upošteva 
določila smernic CEE št. 2000/53 CE z dne 18. septembra 2000, ki se nanašajo 
na odslužena vozila, in da so v proizvodih na tržišču uporabljeni tudi reciklirani 
materiali. Če bi kljub prizadevanjem, ki smo jih vložili v izdelavo tega prospekta, 
ugotovili kakšno napako, vas prosimo, da nas o tem obvestite. Za vse informacije 

pokličite oddelek na 01/2004 265 za stike s strankami Citroën Slovenija ali 
si oglejte spletno stran: www.citroen.si. Za vse informacije o storitvah Citroën 
stopite v stik z enim od pooblaščenih prodajnih mest Citroën Slovenija. Pomoč 
na cesti - Citroën Assistance: 080 2299. Klic je brezplačen. IZDAJA: CITROËN 
SLOVENIJA, FOTOGRAFIJE:  AC CITROËN, Tiskano v EU v tiskarni VEK Koper.



CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.si
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