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מפרט טכניו
דלתות 5 קומבי  סוג מרכב

5  מקומות ישיבה

 מנוע
K9K  דגם מנוע

הרושב יםרדניליצ 4  תצורה, מספר בוכנות
1,461  נפח )סמ"ק(

76.0 x 80.5  מהלך )מ"מ(X קדח

15.5  יחס דחיסה
90/4,000  הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

20.4/2,000  מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
סולר  סוג דלק

 תיבת הילוכים
הילוכים 5 ידנית, סוג התיבה

3.727 ראשון  יחסי העברה
2.048  שני
1.321  שלישי
0.971  רביעי
0.738  חמישי
3.545  אחורי
3.733  יחס העברה סופי

קדמית  הנעה

 שלדה
מק׳פרסון מדומה עם מוט מייצב  מתלים קדמיים

סרן קשיח קפיצי עלה  מתלים אחוריים
דיסק  בלמים קדמיים
תוף  בלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמלי  היגוי
ABS,EBD,BAS,ESP מערכות סיוע לבלימה 

175/65R15  מידת צמיגים

 מידות ומשקלים
4,400  אורך כללי )מ"מ(
1,695  רוחב כללי )מ"מ(
1,860  גובה כללי )מ"מ(
2,725  מרווח סרנים )מ"מ(
835  שלוחה קדמית )מ"מ(
840  שלוחה אחורית )מ"מ(

1,490  מפסק גלגלים קדמי )מ"מ(
1,510  מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(
1,430  משקל עצמי )ק"ג(
2,050  משקל כללי )ק"ג(
620  משקל העמסה מירבי )ק"ג(

1,010  עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
1,120  עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(
640  משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(

1,100  משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(
55  נפח מיכל דלק )ליטר(

2,300  )ליטר(- נפח תא מטען )לא מקופל(

 ביצועים
ק"מ( עירונית צריכת דלק  5.7)ליטר ל-100

4.8 ק"מ( 100)ליטר ל-  בינעירונית
5.1 ק"מ( 100)ליטר ל-  משולבת
158  מהירות מירבית )קמ"ש(
16.3  קמ"ש )שניות( 0-100 תאוצה

10.6  רדיוס סיבוב )מ'(
133  )גר'/ק"מ( C02 פליטת

ק"מ או שנה, המוקדם מביניהם 30,000  מרווח טיפולים
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מפרט אבזור
 אבזור פנימי

מערכת שמע רדיו-דיסק נשלטת מגלגל ההגה

 נשלטת מההגה* Bluetooth דיבורית 

 לחיבור אביזרי שמע חיצוניים USB ממשק

 לחיבור מקור שמע חיצוני AUX חיבור

מצלמת רוורס בלוח מחוונים 

בקרת שיוט

 מחשב דרך 

 חלונות חשמל קדמיים

 גלגל הגה מתכוון לגובה

 מזגן מכני

 ריפודי בד

אימובילייזר מקורי

 V12 שקע 
 תא אחסון מסמכים במרכז הדשבורד

 תא כפפות

 מגירה לאחסון מתחת למושב נהג

 תאי אחסון מסמכים בקונסולה מרכזית

 תאי אחסון בדלתות

 מחזיקי כוסות קדמיים

 נקודות עגינה ברצפת תא מטען

 אבזור חיצוני
 דלתות הזזה צידיות 2

 ( עם פתיחה לצדדים1/3,2/3דלת מטען מחולקת )

 15גלגלי אלומיניום ״

 שמשות אחוריות כהות

 מראות צד עם כיוונון חשמלי

 פנסי ערפל

 מגב לשמשה אחורית + מתז

 בטיחות
 כריות אוויר 6

SRS-קדם מותחן לחגורות בטיחות קדמיות

ESP-מערכת בקרת יציבות 

ABS-מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBD-מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

BAS -מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

נעילה מרכזית

 ד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.יטבי או לא יעבולי שברכב לא יעבוד באופן מהאינטגר Bluetooth *לתשומת לבך, יתכן והתקן ה- 
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 רוח טיסימ ריתקירו

 LP00006687 מק"ט: LP00011541 מק"ט:

 טותמו 2 גגון פלדה ג׳אנט
 LP00006685 מק"ט:LP00007164 מק"ט:

 טותמו 3 גגון פלדה
LP00006686 מק"ט:
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 מידות כללי

A ממ רךאו” 

B ממ ת צדם מראווחב ער” 

4400 

2011 

C ממ ת צדרוחב ללא מראו” 

D ממ ובהג” 

E ממ בסיס גלגלים” 

F ממ וןוח גחומרו” 

 מידות אזור הטענה
G1 ממ ת רצפה(רמרבי )ברך מיאו” 

G2 ממ אורך מירבי - מעל המושבים” 

1500  רביוחב מיר

1358  רביגובה מי

1220 תי גלגלוחב מירבי בין בר H 

524 שטח הטענה גובה I

693 ת צדוחב דלר J 

1171 ת צדגובה דל K 

1262 תאחורי תוחב דלר L 

1228 תת אחוריגובה דל M 

3100  שטח הטענה נפח

1695 

1860 

2725 

158 

2040 

2800 

 ”ממ

 ”ממ

 ”ממ

 ”ממ

 ”ממ

 ”ממ

 ”ממ

”ממ

 טרלי

משקלים

ק”ג 2050  כולל משקל עצמי

ק”ג 620  תר להעמסהמשקל מו

ק”ג 640  רירה ללא בלםושר גכ

ק”ג 1100  רירה עם בלםכושר ג

QM1 K51 KL0 
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 יןב ים,מבוסס אלה םינתונ ם.ייבמחיה םיירופאהא םיהתקנ יפ על צעותהמבו מעבדה יקותבבד נקבעו אלה יםנתונ יצרן.מה שהתקבלו םינתונ על מבוסס זה עלון
 בלבד. להמחשה התמונות ם.יאחר רכב ילכל ביחס בלבד להשוואה שנועדו ים,ייחס יםנתונ םינה טבמפר יםמהנתונ חלק והמנוע. הרכב של מלאה ינותתק על יתר,ה
 ט.ל.ח יב.מחי צגמ מהווה ינוא זה טמפר והאבזור. התוספות יוד,הצ י,טכנה טהמפר את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות את לעצמם םישומר יבואןה ו/או יצרןה

1 3 80 2 4 6 76 
 קוד
 רמת האבזור תיאור דגם דגם

 הבטיחותי
טורבו דיזל ידני 14 קומבי 1.5 NV200 55 
 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 מנתיית לסטטיבבקרה אק
יגלגל י רכב דויהוז • מצלמת רוורס •  םיטור מרחק מלפנינ •

ם הרכבינה מותקנת בדגמערכת שא ית להתקנהיונאלמערכת אופצ0 ם הרכבמערכת מותקנת בדג • מקרא:

מ"ק-100ם לירטילק בלת דכירי צנותנ  םדג

ינרוינעיב 4.8 ניוריע 5.7 NV200 ינדל יזיו דברוט 1.5 יבמוק
 Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EECןק, תהדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ
 2009ט"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 יפואמ תעפשומ לעופב קלדה תכירצ .הדבעמ יאנתב הקידב יפ לע ,ןרציה ינותנ יפל םניה הז טרפמב םיעיפומה קלדה תכירצ ינותנ *

ירעמז וםהיז 6 88754321 12 13 1514 11 10 9 יברימ םוהיז

http:www.nissan.co.il
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