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 מפרט טכני
טנדר קבינה כפולה  סוג מרכב

 מנוע
YS23 Twin-Turbo דגם מנוע 

4 טורי, תצורה, מס‘ בוכנות
2,298  נפח )סמ“ק(

85x101.3  מהלך )מ“מ( X קדח
15.4:1  יחס דחיסה

190/3,750  הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
45.9/1,500-2,500  מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

סולר  סוג דלק
הזרקה ישירה, מסילה משותפת  אספקת דלק

EURO 6  תקן
 תיבת הילוכים

הילוכים 7 אוטומטית, סוג התיבה
4.886 ראשון  יחסי העברה
3.169  שני
2.027  שלישי
1.411  רביעי
1.000  חמישי
0.864  שישי
0.774  שביעי
3.357  סופי
4.041  אחורי
2.717  LO 4 יחסי העברה סופי מצב

4WD כפולה הנעה
 דיפרנציאל אחורי

✔  ELSD- ת נטרולרורוני עם אפשרנציאל מוגבל החלקה אלקטדיפ
✔  ת דיפרנציאלנעיל

 דהשל
סולם  סוג שלדה

 עצמות עצה כפולות, קפיצי סליל מתלים קדמיים
 מתלה רב חיבורי עם קפיצי סליל מתלים אחוריים
 דיסק מאוורר בלמים קדמיים

 תוף בלמים אחוריים
 הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור הידראולי היגוי

 ABS, EBD, VDC, HBA, BLSD, HSA, HDC, AEB מערכות סיוע לבלימה
 R18255/60 מידת צמיגים

 מידות ומשקלים
5,330  אורך כללי )מ"מ(
1,850  רוחב כללי )מ"מ(
1,805  גובה כללי )מ"מ(
3,150  מרווח סרנים )מ"מ(
870  שלוחה קדמית )מ"מ(

1,310  שלוחה אחורית )מ"מ(
1,570  מפסק גלגלים קדמי / אחורי )מ"מ(
32°  זווית גישה )מעלות(
25°  זווית נטישה )מעלות(
224  מרווח גחון )מ"מ(

2,062  משקל עצמי )ק"ג(
3,035  משקל כללי מותר )ק"ג(
973  משקל העמסה מירבי )ק"ג(
80  משקל העמסה מירבי על גג הרכב )ק"ג(

1,320  עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
1,750  עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(
750  משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(

3,500  משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(
73  נפח מיכל דלק )ליטר(
17  נפח מיכל אוריאה )ליטר(

- ארגז )מ"מ( מידות פנים
1,537 עליון  אורך
1,578  רצפה
1,560 מקסימלי  רוחב
1,130  בין בתי גלגל
474  גובה דלת ארגז
815  גובה רצפת הארגז מהקרקע



 
 
 

 

 

 

 ביצועים
8.7 ק"מ( 100-)ליטר ל עירונית  צריכת דלק
5.9 ק"מ( 100-)ליטר ל בינעירונית  צריכת דלק
6.9 ק"מ( 100-)ליטר ל משולבת  צריכת דלק

180 מהירות מירבית )קמ"ש(
 10.8 קמ"ש )שניות(0-100 תאוצה 

12.4 קוטר סיבוב )מ'(
 183 )גר'/ק"מ( C02 פליטת 

 ק"מ או שנתיים - המוקדם מביניהם 30,000 מרווח טיפולים
 ק"מ או שנה - המוקדם מביניהם 15,000 ביקורת בלמים

 אבזור
אבזור פנימי

 ✔ " וממשק אנדרואיד7 מערכת מולטימדיה עם מסך מגע 

 ✔ אפליקציית ניווט**

✔ רמקולים 6

✔ לחיבור אביזרי שמע חיצוניים USB ממשק 

✔ לחיבור מקור שמע חיצוני AUX חיבור 

 ✔ נשלטת מההגה Bluetooth דיבורית 

 ✔ בקרת שיוט עם מערכת הגבלת מהירות נשלט מההגה

✔ מצלמת רוורס במראה אחורית

 ✔ " צבעוני5 מחשב דרך מתקדם עם צג 

✔  בקרת אקלים מפוצלת
 ✔ פתחי מיזוג לנוסעים מאחור

 ✔ מפתח חכם )כניסה והנעה ללא מפתח(

 ✔ מראה אחורית מתכהה אוטו' נגד סינוור

 חלונות חשמל 4 ✔
 ✔12V שקעי 3

 ✔ מושב נהג מתכוון לגובה

 ✔ משענת יד לנהג עם תא אחסון

 ✔ גלגל הגה מתכוונן לגובה

✔  כיסוי עור לגלגל הגה וידית הילוכים
 ✔ מחזיקי כוסות קדמיים

 ✔ מחזיק למשקפיים

 ✔ מושב אחורי מתקפל

✔  תא כפפות
 אבזור חיצוני

✔  חיישני אורות
 חישוקי אלומיניום "18

 ✔ מדרגות צד מקוריות

 ✔ פגוש אחורי בגימור כרום

 ✔ גריל קדמי, מראות צד וידיות לפתיחת דלתות בגימור כרום

 ✔ שמשות אחוריות כהות

 ✔ ווי עיגון דינאמים לקשירה נוחה

✔ וו גרירה

 ✔LED מראות צד מחוממות, מתקפלות חשמלית עם איתות 

 ✔ פנסי ערפל

✔  מגני בוץ קדמיים ואחוריים
 חותבטי

 כריות אוויר 7 ✔
FCA מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים -✔ 

FEB מערכת לבלימה במצבי חירום -*✔ 

ESP מערכת בקרת יציבות -✔ 

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים -✔ 

EBD מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה -✔ 

HSA מערכת עזר לזינוק בעליה -✔ 

HDC מערכת עזר לירידה במדרון -✔

 ✔ISOFIX עוגני 

✔  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 סטיה מנתיב

✔  מערכת לזיהוי תמרורי תנועה
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 לבן כסף מטאלי אפור מטאלי

BW9EAU GN0 
כתום סוואנה כחול כהה מטאלי שחור מטאלי

Innovation 
that excites 

www.nissan.co.il 

 המחייבים. האירופים התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות נקבעו אלה נתונים מהיצרן. שהתקבלו נתונים על מבוסס זה עלון
 להשוואה שנועדו יחסיים, נתונים הינם במפרט מהנתונים חלק המנוע.ו הרכב של מלאה תקינות על היתר, בין מבוססים, אלה תוניםנ
 מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות את לעצמם שומרים היבואן ו/או היצרן בלבד. להמחשה התמונות אחרים. רכב לכלי סביח לבדב

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

רמת 7 6 4 2 80 5 3 1
ב טיחות
 נמוכה

רמת
ב טיחות
ג בוהה

קוד
רמת האבזור תיאור דגם דגם

הבטיחותי
אוטומט 23 ס אסנטה כ" 190 טורבו דיזל 2.3  6 נבארה

 ור אסנטהת גימרמת ברכב בתקנוות המות הבטיחורוט מערכפי
יחותגורות בטי חישנחי י רכב ב"שטח מת"י כליהוז  יריות אוכר 7

םירוית בעת חטטומימה אובל • יביתטט אדפיובקרת ש  יבמנת יהיבקרת סט •
י תמרורי תנועהיהוז • גלי ריהוי הולכז •  יבמנת יהיית לסטיבטבקרה אק
יגלגל י רכב דויהוז • מצלמת רוורס •  םיטור מרחק מלפנינ •

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

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

ם אוירת זיהודרג וניבינעיר וניעיר ”מ(ק 100-ם ל)בליטרי ת דלקתוני צריכנ
15 5.9 8.7 כ" ס אסנטה190 טורבו דיזל 2.3 נבארה

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

יערזם מוהיז 7 6 54321 8  12 151413 11 10 9י ברם מיוהיז

http:www.nissan.co.il
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