


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

 כנימפרט ט
 תתודל 3 קופה - רכבסוג מ

 2 )כולל נהג( יבהמספר מקומות יש

 ועמנ
 VQ37 ועדגם מנ

60°V , 6 תוכנוב רמספ ורה,תצ
3696 סמ"ק(נפח )
X95.5 86.0 "מ()מ מהלך X קדח 

 11.0:1 יחס דחיסה
 344/7400 )כ"ס/סל"ד( רבימי הספק
 37.8/5200 "מ/סל"ד(רבי )קגמי מומנט

 תאוקטן נטול עופר 98 בנזין סוג דלק
 תרב נקודתי הזרקה ת דלקאספק

 כיםת הילותיב
2X4 ת -וריאח הנעה

 וכיםהיל 6 ידני, 
יבהתסוג ה

וך )גז ביניים(ת הילרדבהו ת סל״דתאמוט׳ להת ארכמע
 3.7949 וןאשר העברה יחס 

 2.3248 שני
 1.6246 שלישי
 1.2718 רביעי

 1.0000 חמישי
 0.7949 ישיש

3.4462 וריאח
 3.6923 רה סופיהעב יחס 

 מסוג ויסקוזי גבל החלקהמו דיפרנציאל

 שלדה
וןיצב עלייבי אלומיניום ומוט מירכ ת, עםכפולו ת עצהעצמו

 ם קדמייםמתלי
Nismo 

 לב פלדהום משם אלומיניוריייבורב ח םעצמאיי ורייםתלים אחמ
 Nismo ואחורי קדמי )Chassis Damperמשכך זעזועים לשילדה )

 ראוליתגבור כח היד רק ומוט משונן עםמס היגוי
ם מפלדהבל תורוצינ ת אלומיניום,ביציק ר עם קליפרוורדיסק מא  שזורה למיםב

 ABS, EBD, BAS, ESP, VDC ימהלבל ת סיוערכומע
 R19 245/40 קדמי צמיגים תמיד

 R19 285/35 וריאח

 שקליםומ תמידו
 4,330 "מ()מ כללי אורך
 1,870 "מ()מ כללי רוחב

 1,315 "מ()מ כללי ובהג
 2,550 "מ()מ םרניווח סמר
 885 "מ()מ תוחה קדמישל

 895 "מ()מ תורישלוחה אח
 1,555 קדמי "מ()מ םמפסק גלגלי

 1,580 וריאח
 120 "מ()מ רווח גחוןמ

 55/45 משקל )%( חלוקת
 1,607 צמי )ק"ג(משקל ע

 1,800 כללי )ק"ג( משקל
 193 מירבי )ק"ג( שקל העמסהמ
 940 בסרן הקידמי )ק"ג( רביומס מיע

 940 רי )ק"ג(בסרן האחו רביעומס מי
 0.31 ררמקדם ג

 11.4° ת()מעלו ת גישהזווי
 16.6° ת()מעלו ת נטישהויזו

72 טר(יכל דלק )לימ נפח

 235 טר(תא מטען )לא מקופל(-)לי נפח 

 ביצועים
 15.4)מ"ק-100ליטר ל( תרוניעי ת דלקיכצר

 7.8)מ"ק-100ליטר ל( תרוניבינעי
 10.6)מ"ק-100ליטר ל( תשולבמ

 5.2 ת(שניו"ש( )קמ0-100 ) וצהתא
 250 קמ"ש(ת )רבימי ותמהיר

 11.1 )מ'( וביבטר סקו
 248 "מ(ר'/ק)ג C02 תפליט



 

 

 

 

 

 ורמפרט אבז
אבזור פנימי

✔  רמקולים )כולל סאבוופר כפול( 8 עם BOSE מערכת שמע
✔  מערכת פעילה לניטרול רעשים
✔  7" * מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק עם מסך מגע
✔  מצלמת רוורס
✔  שליטה מההגה על מערכת שמע
✔  נשלטת מההגה ** Bluetooth דיבורית
✔  לחיבור אביזרי שמע חיצוניים USB ממשק
✔  RECARO מושבי מירוץ
✔  ריפוד אלקנטרה אדום בשילוב עור שחור
✔  הגה, ידית הילוכים ודיפונים בציפוי אלקנטרה
✔  מפתח חכם
✔  כפתור להנעה
✔  בקרת אקלים
✔  בקרת שיוט נשלטת מההגה
✔  מערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה
✔  Nismo לוח מכוונים
✔  דוושות אלומיניום
✔  מחשב דרך
✔  כיסוי תא מטען
 12V שקעי 2 ✔

אבזור חיצוני
✔  קלים במיוחד בצבע שחור RAYS"19 חישוקי אלומיניום
✔  הכוללת: פגוש קדמי ואחורי, חצאיות צד וספויילר אחורי Nismo חבילת עיצוב
✔  Nismo מערכת פליטה
✔  Bi xenon פנסי חזית
✔  אחורית LED תאורת
✔  Nismo מתלים ספורטיבים
✔  חיישני תאורה
✔  חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
✔  צבע מיוחד נגד שריטות
✔  מראות צד מחוממות, מתכווננות ומתקפלות חשמליות
✔  מגב לשמשה אחורית

 בטיחות
 כריות אוויר 6 ✔
✔ 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

 מערכת בטיחות מובילאיי בהתקנה מקומית

✔  מערכת לניטור מרחק מלפנים עם התראה בפני התנגשות

✔  מערכת לזיהוי רכב דו-גלגלי

✔  מערכת לזיהוי הולכי רגל

✔  מערכת בקרת סטיה מנתיב

✔  מערכת לזיהוי תמרורי תנועה

 יתשתת תכולל כתוסף, המערכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנם, ולפיותתן לעדכן או לא ניראל ו/אם בישרכב זה אינם פעילינת בותקולטימדיה המכת המשומי מערחלק מיי*
 וט.כת הניוספק מער רסה שלכוני גו פעילים עקב עדכת הניווט לא יהיריתכן ויישומי מע כת ניווט.ית למעררנטשה אינטגי

 ותךרשכשיר הטלפון שבוד כלל עם מרכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבהאינטגרלי שב Bluetooth תקן ה-כן והתת לבך, יתשומ**ל



   
 

   

   

                 
                
   

 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     

   

  

                

 

  

QAB  לבן פנינה מטאלי

23K  כסף מטאלי

41G  שחור מטאלי

www.nissan.co.il 
 םייפויראהםיקנהת יפ על ותצעבומה דהבמע ותקידבב בעוקנ אלה םיוננת ן.רצימה ובלקשהת םינתונ על ססבומ זה ןעלו

 םינתונ םהנ טמפרבםימהנתונ חלק מנוע.וה בהרכ של אהמל ינותקת על יתר,ה יןב ם,יססבומ אלה םינתונ ם.יביימחה
את םצמלע םישומר יבואןה ו/או יצרןה ד.בלב להמחשה התמונות ם.יאחר רכב ילכל יחסב בלבד להשוואה שנועדו ם,יייחס

 ט.ל.ח מחייב. מצג מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הטכני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות 

דגם אבזורדגםקוד רמת
בטיחותי

86370Z Coupe Nismo MT51 3 5 80 2 4 6 71 
 ת ברכב:תקנוות המות הבטיחכווט מערפיר

יחותגורות בטי חיישנח י רכב ב"שטח מת"י כליהוז  יריות אוכר 6
םירוית בעת חטטומימה אובל יביתטיוט אדפבקרת ש  יבמנת יהיבקרת סט •

י תנועהי תמרוריהוז • גלי ריהוי הולכז •  יביה מנתטיית לסטיבבקרה אק
יגלגל י רכב דויהוז • מצלמת רוורס •  םיטור מרחק מלפנינ •

ם הרכבינה מותקנת בדגמערכת שא ית להתקנהיונאלמערכת אופצ ° ם הרכבמערכת מותקנת בדג • מקרא:

מ"ק-100ם לירטילק בלת דכירי צנותנ דגם  םדג דוק
7.8 ינרוינעיב 15.4 ניוריע 370Z Coupe Nismo MT 86 

 Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EECןק, תהדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ

 2009.ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מכרר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקי תפת לבשוחה מגרדה *

 .הז טרפמב ןיוצמה ןמ תיתועמשמ הנוש תויהל היושע איהו םיפסונ םימרוגו ךרדה יאנת ,הגיהנה יפומא תעפשומ לעופב קלדה תכירצ .הדבעמ יאנתב הקידב יפ לע ,ןרציה ינותנ יפל םנה הז טרפמב םיעיפומה קלדה תכירצ ינותנ *

מזערי 754321 1186 10 159 15141312 יברימ םוהיז זיהום

http:www.nissan.co.il
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