


מפרט טכני
קופה - 3 דלתותסוג מרכב

2מספר מקומות ישיבה )כולל נהג(
מנוע

VQ37דגם מנוע
V6 , 60°תצורה, מספר בוכנות

3696נפח )סמ"ק(
95.5X86.0קדח X מהלך )מ"מ(

11.0:1יחס דחיסה
328/7000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

37.0/5200מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
בנזין 98 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק
תיבת הילוכים

אחורית - 2X4הנעה
אוטומטית 7 הילוכיםסוג התיבה

4.9238ראשוןיחס העברה
3.1938שני 
2.0426שלישי 
1.4118רביעי 
1.0000חמישי 
0.8622שישי 
0.7715שביעי 
3.9723אחורי 

3.3571יחס העברה סופי
דיפרנציאל מוגבל החלקה מסוג ויסקוזידיפרנציאל

שלדה
עצמות עצה כפולות, עם רכיבי אלומיניום מתלים קדמיים

עצמאיים רב חיבוריים אלומיניום משולב פלדהמתלים אחוריים
תגבור כח חשמלי עם מסרק ומוט משונן היגוי

דיסק מאוורר עם קליפר ביציקת אלומיניוםבלמים 
ABS, EBD, BAS, ESP, VDCמערכות סיוע לבלימה

R19 245/40קדמימידת צמיגים 
R19 275/35אחורי 

 מידות ומשקלים
4,265אורך כללי )מ"מ(
1,845רוחב כללי )מ"מ(
1,310גובה כללי )מ"מ(

2,550מרווח סרנים )מ"מ(
840שלוחה קדמית )מ"מ(

860שלוחה אחורית )מ"מ(
1,540קדמימפסק גלגלים )מ"מ(

1,565אחורי 
125מרווח גחון )מ"מ(

1,583משקל עצמי )ק"ג(
1,800משקל כללי )ק"ג(

217משקל העמסה מירבי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

0.3  מקדם גרר
11.0°זווית גישה )מעלות(

19.0°זווית נטישה )מעלות(
72נפח מיכל דלק )ליטר(

235נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

 ביצועים
15.3)ליטר ל-100 ק"מ(      עירוניתצריכת דלק

7.8     )ליטר ל-100 ק"מ(      בינעירונית 
10.5 )ליטר ל-100 ק"מ(      משולבת 

250מהירות מירבית )קמ"ש(
11קוטר סיבוב )מ'(

245פליטת C02 )גר'/ק"מ(
15,000 ק"מ או שנה - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים



מפרט אבזור
אבזור פנימי

✔מערכת שמע BOSE עם 8 רמקולים )כולל סאבוופר כפול( 
✔מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק עם מסך מגע צבעוני

✔מערכת פעילה לניטרול רעשים
✔מידע על הגדרות רכב וביצועים בצג המולטימדיה

✔מצלמת רוורס 
✔שליטה מההגה על מערכת שמע

✔שליטה מההגה על העברת הילוכים
✔דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*

✔ממשק RCA לחיבור אביזרי שמע חיצוניים
✔ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

✔מחשב דרך
✔ריפודי עור 

✔כפתור להנעה
✔בקרת אקלים 

✔2 חלונות חשמל 
✔בקרת שיוט נשלטת מההגה

✔מערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה
✔הגה מתכוונן לגובה

12V 2 שקעי✔
✔משענת יד קדמית עם תא אחסון ומחזיק כוסות

✔כיוונון חשמלי למושבים קדמיים
✔חימום מושבים קדמיים

✔משענות ראש אקטיביות
✔כיסוי עור להגה ולידית הילוכים

אבזור חיצוני
✔חיישני תאורה

✔חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
✔צבע מיוחד נגד שריטות

Bi Xenon פנסי חזית✔
✔תאורת LED אחורית וקדמית

✔מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמליות
✔מגב לשמשה אחורית

✔ספוילר אחורי
✔חישוקי אלומיניום 19" 

בטיחות
✔6 כריות אוויר

✔אימובילייזר מקורי
✔VDC - מערכת בקרת יציבות דינמית

✔ESP - מערכת בקרת יציבות
✔ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

✔EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה
✔BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

✔קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב
✔נעילה מרכזית

* לתשומת ליבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth - האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל על מכשיר הטלפון שברשותך.



082014

KAD אפור מטאלי  

K23 כסף מטאלי  
 

 G41 שחור מטאלי 

 QAB לבן פנינה מטאלי 

פי התקנים האירופיים  על  בבדיקות מעבדה המבוצעות  נקבעו  נתונים אלה  נתונים שהתקבלו מהיצרן.  על  זה מבוסס  עלון 
נתונים  הנם  במפרט  מהנתונים  חלק  והמנוע.  הרכב  של  מלאה  תקינות  על  היתר,  בין  מבוססים,  אלה  נתונים  המחייבים. 
היבואן שומרים לעצמם את  ו/או  היצרן  לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד.  ביחס  יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד 
ט.ל.ח אינו מהווה מצג מחייב.  זה  והאבזור. מפרט  הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות 

*  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

6 כריות אויר
 בקרת סטייה מנתיב 
 ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי רכב דו גלגלי

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ° מערכת אופציונאלית להתקנה  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

7.8בינעירוני15.3עירוני

רמת האבזור הבטיחותי: 1

www.nissan.co.il
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