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 מפרט טכני
Hatchback ת —תודל 5  כבסוג המר

 מנוע
HR12DE  ועדגם מנ

3 טורי, תתצורה, מספר בוכנו
1198  נפח )סמ"ק(

83.6x78.0  "מ(מהלך )מ X קדח
10.7:1  יחס דחיסה

80 / 6000  כ"ס / סל"ד(הספק מרבי )
11.21 /4000  מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(

אוקטן נטול עופרת 95 בנזין סוג דלק
הזרקה רב נקודתית  ת דלקאספק

 תיבת הילוכים
הילוכים ידנית CVT 5 אוטומטית  תיבהסוג ה

4.006 3.727 ראשון  יחסי העברה
 2.048 שני

 1.393 שלישי
 1.097 רביעי

0.550 0.892  חמישי
3.771 3.545  וריאח
3.754 3.438  יחס העברה סופי

תקדמי  הנעה
 דהשל

ם ספירלייםעצמאי, מק׳פרסון עם קפיצי  תלים קדמייםמ
רלייםתול עם קפיצים ספירת פיקו  רייםתלים אחומ

דיסק  בלמים קדמיים
תוף  רייםבלמים אחו

ר חשמליתגבו ונן בעלרק משם מסהגה כח ע  היגוי
ABS, EBD, BAS, ESP  וע לבלימהת סירכומע

165/70 R14  ת צמיגיםמיד
תומטיאוט תידני  מידות ומשקלים

 "מ(רך כללי )מאו 3825
 "מ(רוחב כללי )מ 1665
 "מ(גובה כללי )מ 1510
 "מ(רווח סרנים )ממ 2450
 ״מ(ת )משלוחה קדמי 765
 ״מ(ת )משלוחה אחורי 610

 ״מ(ם קדמי )ממפסק גלגלי 1470
 ״מ(מפסק גלגלים אחורי )מ 1475

 משקל עצמי )ק"ג( 1001 1020
 משקל כללי )ק"ג( 1425

 רבי )ק"ג(משקל העמסה מ 424 405
 ומס מרבי בסרן קדמי )ק"ג(ע 750 760
 עומס מרבי בסרן אחורי )ק"ג( 730 730

0  רור )ק״ג(משקל מירבי של ג
41  טר(כל דלק )לינפח מי

 נפח תא מטען )לא מקופל( - )ליטר( 265
תומטיאוט תידני  ביצועים

6.7 6.1 "מ(ק 100-)ליטר ל תוניעיר  ת דלקריכצ
4.6 4.3 "מ(ק 100-)ליטר ל  תוניבינעיר
5.4 5.0 "מ(ק 100-)ליטר ל  תולבמש
161 170  "ש(ת )קמת מירבירומהי
14.5 13.7  ת(קמ"ש )שניו 0-100 תאוצה

4.65  וס סיבוב )מ'(רדי
125 115  “מ()גר‘/ק 2CO תפליט

ק"מ / שנה המוקדם מבינהם 20,000  וליםווח טיפמר



 

 מפרט אבזור
 VISIAרמת אבזור

 אבזור פנימי
שמע רדיו-דיסק  ✔מערכת

✔  ת שמערכשליטה מההגה על מע
✔  *ת מההגהשלטנ Bluetooth תורידיב
✔  לחיבור אביזרי שמע חיצוניים USB ממשק
✔  ונישמע חיצ לחיבור מקור AUX ורחיב
 וליםרמק 4 ✔
✔  רוימיזוג או
✔  רךמחשב ד
✔  שמליוח חהגה כ
✔  גלגל הגה מתכוונן לגובה
✔  חלונות חשמל קדמיים
✔  מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק
✔  משענת יד לנהג
✔  ריפוד מושבים מבד
✔  משענות ראש קדמיות ואחוריות
✔  מחזיק כוסות מלפנים
✔  מחזיק כוסות לספסל אחורי
✔  V12 שקע
✔  תא כפפות
✔  אימובילייזר מקורי
✔  ספסל אחורי מתקפל

 לוח מחוונים
✔  התראה קולית לחגירת חגורת בטיחות לנהג
✔  שעון דיגיטלי

 אבזור חצוני
✔  מראות צד מתכוונות ומתקפלות חשמלית בצבע הרכב
✔  מגב לשמשה אחורית + מתז
✔  מפשיר אדים בשמש האחורית
✔  ידיות צד בצבע שחור
✔  גלגל חלופי**

 בטיחות
 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע 2 ✔
 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע 2 ✔
 כריות אוויר וילון לנוסעי שורה אחורית 2 ✔
✔ ESP מערכת בקרת יציבות -
✔ ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים -
✔ EBD מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה -
✔ BAS מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום -
✔  להתקנה בטוחה של מושב תינוק ISOFIX עוגני
✔ TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים -
✔  ניתוק כריות אוויר לנוסע
✔  קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב
✔  נעילה מרכזית

 קנה מקומיתמערכת בטיחות מובילאיי בהת
✔  מערכת לניטור מרחק מלפנים עם התראה בפני התנגשות
✔  מערכת לזיהוי רכב דו-גלגלי
✔  מערכת לזיהוי הולכי רגל
✔  מערכת בקרת סטייה מנתיב
✔  מערכת לזיהוי תמרורי תנועה

 תך.שום מכשיר הטלפון הסלולרי שברוד כלל עכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבשבר רליהאינטג Bluetooth-תקן התכן והתשומת לבך, יי*ל
 "ש.קמ 80 ם בלבד עדת חירום. הגלגל החלופי מיועד לנסיעוריית ממידות הצמיגים המקת הגלגל החלופי שונו**מידו
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מגיני בוץ 
LP00006163 :מק"ט

קירורית 
LP00011541 :מק"ט

חיפוי פנים אדום 
LP00012835 :מק"ט

מסיטי רוח 
LP00004791 :מק"ט

מנשא אופניים 
LP00004814 :מק"ט

מפתח 
LP00006844 :מק"ט
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RBK טורקיז פסיפיק מטאלי B20 שחור מטאלי AY4 אדום מטאלי

GAB סגול מטאלי FAA אפור מטאלי B53 כחול מטאלי QM1  שנהב לבן

K23  כסף מטאלי
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www.nissan.co.il 
נתוניםהמחייבים.  האירופיים התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות נקבעו אלה נתונים מהיצרן. שהתקבלו נתונים על מבוסס זה עלון
ביחסבלבד  להשוואה שנועדו יחסיים, נתונים הינם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הרכב של מלאה תקינות על היתר, בין מבוססים, אלה 
הטכני,המפרט  את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות את לעצמם שומרים היבואן ו/או היצרן בלבד. להמחשה התמונות אחרים. רכב לכלי 

הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח 

 רמת האבזור
הבטיחותי תיאור דגם  קוד

 דגם

5 ויזיה ומטיאוט 1.2 בק האצ' רהמיק אקו- 8 

5 ויזיה ידני 1.2 בק האצ'-מיקרהאקו 7 

ת רמ
ת וטיחב
רמת 7 6 4 2 80 5 3 1ה הבוג

בטיחות
 נמוכה

ור ויזיה:ת גימרמב רכב אוטומטית בתקנוות המות הבטיחכווט מערפיר

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

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

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

דרגת  יהום אויר בינעירוני עירוני  ק”מ( 100)בליטרים ל-נתוני צריכת דלק 
4דרגה  4.3 6.1 וי יה ידני  אקו-מיקרה האצ׳בק 1.2
4.6 4דרגה  6.7  CTVוי יה אוטומט 

 on (EC) 715/2007, 80/1268/EECןק, תהדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ
. הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקייעונב מכרר מיוום אוהית זגרד*

2009)גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט  

Regulati

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

מירבי מזערי 754321 1186 10 151413129ז יהום זיהום

http:www.nissan.co.il
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