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 טכני מפרט
2X4קרוס-אובר  סוג המרכב

מנוע 
 HR16DEדגם מנוע 

 4טורי,  תצורה, מספר בוכנות
1,598

78X83.6 
ק  "נפח )סמ

מ  "מהלך )מ Xקדח 
 10.7:1יחס דחיסה 

ד  "ס/סל"רבי )כהספק מי
ד  "מ/סל"קגרבי )מומנט מי

117/6,000 
16.1/4,000 

 אוקטן נטול עופרת 95בנזין  סוג דלק
רב נקודתית הזרקה  אספקת דלק

יבת הילוכים ת
 CVTאוטומטית יבה סוג הת

ראשון יחסי העברה 
שני 

Low:4.006~HI:0.55שלישי 
רביעי 

חמישי 
שישי 
 3.754סופי 

 3.771אחורי 
קדמית הנעה 

שלדה 
פרסון עם קפיצי סליל'עצמאי, מוט מקמתלים קדמיים 
קורת פיתול עם קפיצי סליל מתלים אחוריים 
דיסק מאוורר בלמים קדמיים 
דיסק בלמים אחוריים 

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי 
 ABS, EBD, BAS, ESP, VDCלבלימה מערכות סיוע  
 225/45R18מידת צמיגים 

מידות ומשקלים 
מ  "אורך כללי )מ
מ  "רוחב כללי )מ
מ  "גובה כללי )מ

מ  "מרווח סרנים )מ
מ  "שלוחה קדמית )מ
מ  "שלוחה אחורית )מ

מ  ")ממפסק גלגלים קדמי 
מ  "מפסק גלגלים אחורי )מ

ג  "משקל עצמי )ק
ג  "משקל כללי )ק

ג  "רבי )קמשקל העמסה מי
ג  "רבי בסרן הקידמי )קעומס מי
ג  "רבי בסרן האחורי )קעומס מי
ג  "רבי של גרור ללא בלמים )קמשקל מי
ג  "רבי של גרור עם בלמים )קמשקל מי

נפח מיכל דלק )ליטר  
)ליטר  -נפח תא מטען )לא מקופל 

)ליטר -נפח תא מטען )מקופל 
ביצועים 

4,135 
1,765 
1,565 
2,530 
855 
750 
1,525 
1,523 
1,250 
1,680 
430 
895 
835 
625 
750 
46 
354 
797 

עירונית 
בינעירוניתצריכת דלק 

 ק“מ  100)ליטר ל-
לבת משו

7.6 
5.2 
6.1 

)גר�/ק“מ  CO2פליטת 
רבית )קמ�ש  מהירות מי

142 
170

 11.5ת  ש )שניו�קמ 0-100תאוצה  
 5.35 � יבוב )מרדיוס ס

 חודשים - המוקדם מביניהם 12מ או �ק 30,000מרווח טיפולים 

http:Low:4.006~HI:0.55


 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
   

 

 

אבזור מפרט
 Tekna Unique Acenta Blackדגם 

אבזור פנימי
✔ ✔ צבעוני * 5.8" עם מסך מגע MP3מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק קורא  

✔ ✔

✔ ✔

✔ -
- ✔ 
✔ ✔ 
✔ ✔ 
✔ ✔ 
✔ -
✔ -
✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

✔ ✔

שליטה מההגה על מערכת שמע 
 רמקולים 6
 °360 מצלמות לראייה היקפית 4

מצלמת רוורס 
 נשלטת מההגה ** Bluetoothיבורית ד

יבור אביזרי שמע חיצוניים לח USBממשק 
יבור מקור שמע חיצוני לח AUXיבור ח

מפתח חכם 
כפתור להנעה 
בקרת אקלים 

מחשב דרך 
בקרת שיוט נשלטת מההגה 

מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה 
 חלונות חשמל 4

גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה 
- ✔Uniqueהגה עם גימורים בצבע 

 Uniqueעור עם גימורים בצבע  בדריפוד מושבים 
✔מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק  ✔

- ✔חימום מושבים קדמיים 
✔תאורת קריאה קדמית ואחורית  ✔

✔מחזיקי כוסות קדמיים  ✔

- ✔Uniqueקונסולה מרכזית, ידית הילוכים ופתחי אוורור בצבע 
Unique Designבצבע  כרוםידיות פנים 

 40/60מושב אחורי מתקפל ומתפצל  
 V12שקע 

✔ ✔

✔ ✔

✔יביות משענות ראש אקט ✔

אבזור חיצוני 
 Unique בצבע 18" בצבע שחור 18"חישוקי אלומיניום 

 Uniqueבצבע  בצבע שחורמראות צד מתכוונות חשמלית עם איתות 
- ✔מראות צד מתקפלות חשמלית 

- ✔חלון גג נפתח חשמלית 
✔ -
✔ ✔

סוכך שמש 
שמשות אחוריות כהות 

Uniqueבצבע  בצבע שחורגימורים על פנסי חזית ופגוש קדמי ואחורי 
✔LEDאורות נסיעה ביום מסוג   ✔

- ✔חיישני תאורה 
- ✔חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים 

✔פנסי ערפל קדמיים  ✔

✔תא מטען בעל רצפה כפולה  ✔

✔מגב ומתז לשמשה אחורית  ✔

✔גלגל חלופי ***  ✔

בטיחות 
✔ כריות אוויר 6 ✔

✔ניתוק כריות אוויר לנוסע  ✔

✔ להתקנה בטוחה של מושב תינוק ISOFIXעוגני  ✔

TPMS- מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים✔ ✔

ESP-יבות מערכת בקרת יצ✔ ✔

ABS- מערכת למניעת נעילת גלגלים✔ ✔

EBD- מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה✔ ✔

BAS- מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום✔ ✔

ARC- בקרת מומנט מנוע לשיפור נוחות הנסיעה והאחיזה✔ ✔

AEB-יבית לסיוע בפניות והאטה בלימת מנוע אקט✔ ✔

ACT- מערכת לסיוע בהאצה והיגוי בתנאי דרך קשים✔ ✔

✔קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב  ✔

✔נעילה מרכזית  ✔

✔אימוביליזייר מקורי  ✔

מערכת בטיחות מובילאיי בהתקנה מקומית 
✔מערכת לניטור מרחק מלפנים עם התראה בפני התנגשות  ✔

✔מערכת לזיהוי רכב דו-גלגלי  ✔

✔מערכת לזיהוי הולכי רגל  ✔

✔יב מערכת בקרת סטייה מנת ✔

✔ ✔ מערכת לזיהוי תמרורי תנועה 

✔ -
 NSS - Nissan Safety Shieldחבילת ביטוח מתקדמת 

LDW-יב מערכת בטיחות בקרת סטייה מנת
BSW-שטח מת�-מערכת בטיחות לזיהוי ב�✔ -
MOD- °360מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל✔ -

 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

 ותך.ר הטלפון שברשם מכשיטבי או לא יעבוד כלל עופן מירכב לא יעבוד בארלי שבהאינטג Bluetooth תקן ה-כן והתת לבך, יתשומ**ל
 ש.קמ" 80 רום בלבד עדעת חיהחלופי מיועד לנסי וריים. הגלגלם המקות הצמיגית ממידונוות הגלגל החלופי ש* מיד**
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סף דלת תא מטען 
 LP00012159:ט"מק

מגש חפצים לתא מטען 
 LP00006967:ט"מק

 לבד לתא מטעןשטיח 
ט" : LP00012171מק 

משטח גומי לתא מטען 
 LP00012172:ט"מק

רשת לקיבוע חפצים 
LP00012173:ט  "מק

רשת הפרדה מתכת 
LP00012736:ט"מק

סט שטיחים גומי 
 LP00012160:ט"מק

מוטות בר ספורט 
 LP00012174:ט"מק

 כרוםקישוט גחון 
 LP00012158:ט"מק

 Teknaחבילת גימור 
 LP00011872:ט"חבילה אדומה מק LP00011851:ט"חבילה שחורה מק
 LP00011874:ט"חבילה אפורה מק LP00011873:ט"חבילה צהובה מק

 Asentaחבילת גימור 
 LP00011876:ט"מק חבילה צהובה LP00011852:ט"חבילה שחורה מק
 LP00011875:ט"חבילה אדומה מק LP00011877:ט"חבילה אפורה מק
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מגיני דלתות 
LP00012176:ט"מק

 4x2 התקן גרר 
 LP00009097:ט"מק

מנשא אופניים 
ט" : LP00004814מק 

גגון אלומיניום 
 LP00009083:ט"מק

קירורית 
LP00011541:ט "מק

מסיטי רוח 
 LP00009089:ט"מק

מסיט רוח למכסה מנוע 
 LP00018890:ט"מק

משענת יד בד 
 LP00009256:ט"מק

משענת יד עור 
 LP00009098:ט"מק

ספויילר 
 LP00009087:ט"מק

מפתח 
 LP00006843:ט"מק
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צבעים
Z10 וםאד

GAB ר חציל מטאלישחו

RBN רויאל מטאלי כחול 

Z11 ר מטאלישחו

KAD ר מטאליאפו

QAB לבן שנהב מטאלי 

326 לבן 

KY0 כסף מטאלי 

www.nissan.co.il 
ביןמבוססים,  אלה נתונים יבים.המחיהאירופיים  התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות קבעונאלה  נתונים מהיצרן. קבלושהתנתונים  על מבוסס זה עלון

לבד.בלהמחשה  התמונות אחרים. רכב לכלי ביחס לבדבלהשוואה  שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הרכב של מלאה תקינות על היתר, 
ט.ל.ח יב. מחימצג  מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הטכני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות את לעצמם שומרים יבואןהו/או  היצרן 

 רמת האבזור
הבטיחותי תיאור דגם  קוד

 דגם
5 BLACK אסנטה טיאוטומ בנזין 1.6 וק ג' 73 

6 Unique טקנה וטומטיא בנזין 1.6 וק ג' 110 

ת רמ
ת וטיחב
ת רמ 4 2 30 81 7 6 5ה הבוג

ת וטיחב
ה כומנ

 Unique טקנה רגימו תרמב רכבב תתקנוהמו תהבטיחו ותמערכ טפירו BLACK אסנטה ורגימ תרמב כברבתתקנוהמו תוהבטיח תכומער וטפיר

יחותגורות בטי חישנחי םיטור מרחק מלפנינ • יריות אוכר 6 יחותגורות בטי חישנחי י רכב ב"שטח מת"י כליהוז  יריות אוכר 6
םירוית בעת חטטומימה אובל י רכב ב"שטח מת"י כליהוז • יבמנת יהיבקרת סט • םירוית בעת חטטומימה אובל יביתטט אדפיובקרת ש  יבמנת יהיבקרת סט •

י תנועהי תמרוריהוז • יביתטיוט אדפבקרת ש יביתטבקרה אק י תנועהי תמרוריהוז •  גלי ריהוי הולכז • יביה מנתיית לסטטיבבקרה אק
יגלגל י רכב דויהוז • גלי ריהוי הולכז • יבמנת יהילסט יגלגל י רכב דויהוז • מצלמת רוורס •  םיטור מרחק מלפנינ •

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

דרגת זיהום אויר בינעירוני עירוני  ק”מ  100)בליטרים ל-נתוני צריכת דלק 
9 5.2 7.6 Acenta Black / Tekna Unique 

onןק, תהדבעת מקידי ב  "פ, עןרציי הנותנ (EC) 715/2007, 80/1268/EEC Regulati
 2009ט "סשת, ה(תמוסרפי בעונב מכרר מווים אוהיי זנותי נוליגי )קר נווית אנוקי תפת לבשו ה מגרדה*

.הט זרפמן ביוצמן הת מיתועמשה מונת שויהה ליושא עיהם ויפסום נימרגוך ורדי האנ, תהגיהני הפואת מעפשול מעופק בלדת הכיר. צהדבעי מאנתה בקידי בל פ, עןרציי הונתי נפם לניה הט זרפמם ביעיפומק הלדת הכירי צונת* נ

 יהום מ ערי 754321 1186 10 129 151413 יהום מירבי

http:www.nissan.co.il
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