
X-TRAIL 



 

   

מפרט טכניו
 מקומות ישיבה 7 רכב פנאי-שטח - סוג מרכב

 CVT אוטומט 4WD טורבו דיזל CVT2.0 אוטומט 2WD טורבו דיזל 1.6 מנוע
 M9R R9M דגם מנוע

 4טורי, 4טורי, תצורה, מספר בוכנות
1,995 נפח )סמ”ק( 1,598 

 84X90 80X79.5 מהלך )מ”מ(X קדח
 15.4:1 15.6:1 יחס דחיסה

 130/4,000 177/3750 הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(
 32.6/1,750 38.7/2,000 מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

 סולר סולר סוג דלק

 תיבת הילוכים
 4X4 קדמית הנעה

 XTRONIC CVT סוג התיבה
 2.413 ראשון יחס העברה

 שני
 שלישי
 רביעי

 חמישי
 0.383 שישי
 5.577 סופי

 1.798 אחורי

 Tekna 2.0T Tekna 1.6T Acenta 1.6T שלדה
 עצמאי, מוט מק’פרסון מתלים קדמיים

 עצמאי רב חיבורי מתלים אחוריים
 דיסק בלמים קדמיים

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

ABS,EBD,BAS,ESP מערכות סיוע לבלימה
 R19 225/55 R19 225/55 R18 225/60 מידת צמיגים 

 Tekna 2.0T Tekna 1.6T Acenta 1.6T מידות ומשקלים
4,690 
1,830 1,830 1,820 
1,740 1,740 1,710 

2,705 
975 

1,010 
1,585 1,585 1,575 
1,585 1,585 1,575 

210 
1,885 1,781 1,754 
2,400 2,310 2,310 
515 529 556 

1,230 1,270 1,155 
1,260 1,270 1,155 

750 
1,650 1,500 1,500 

60 
135 

 אורך כללי )מ”מ(
 רוחב כללי )מ”מ(
 גובה כללי )מ”מ(

 מרווח סרנים )מ”מ(
 שלוחה קדמית )מ”מ(

 שלוחה אחורית )מ”מ(
 מפסק גלגלים קדמי )מ”מ(

 מפסק גלגלים אחורי )מ”מ(
 מרווח גחון )מ”מ(

 משקל עצמי )ק"ג(
 משקל כללי )ק"ג(

 משקל העמסה מירבי )ק"ג(
 עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(

 עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(
 משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
 משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

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

 1,996/445 נפח תא מטען ספסל שלישי מקופל / ספסל שלישי ושני מקופלים-)ליטר(

 Tekna 2.0T Tekna 1.6T Acenta 1.6T ביצועים
6.7 6.0 6.0 
5.8 4.9 4.9 
6.1 5.3 5.3 
196 180 180 
10.0 11.4 11.4 

11.2
162 139 139 

 ק”מ( 100עירונית )ליטר ל- צריכת דלק
 ק”מ( 100בין-עירונית )ליטר ל-

 ק”מ( 100משולבת )ליטר ל-
 מהירות מירבית )קמ”ש(

 קמ”ש )שניות( 0-100 תאוצה
 קוטר סיבוב )מ׳(

 )גר’/ק”מ(02C פליטת
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מפרט אבזור
TEKNA ACENTA אבזור פנימי 

 STOP & START מערכת
 מערכת מולטימדיה עם מסך מגע*

 רמקולים 6
 לחיבור אביזרי שמע חיצוניים USB ממשק
 לחיבור מקור שמע חיצוני AUX חיבור

 חיישני חנייה קדמיים ואחוריים
-  360° מצלמות לראייה היקפית 4

 נשלטת מההגה** Bluetooth דיבורית
 מחשב דרך מתקדם עם צג צבעוני

 כיסוי עור להגה וידית הילוכים
 גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק

-  חימום גלגל הגה
 בקרת אקלים מפוצלת

 פתחי אוורור לנוסעי ספסל שני
-  כניסה ויציאה ללא מפתח + כפתור להנעה

 בקרת שיוט נשלטת מההגה
 מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה

עור בד  ריפוד מושבים
אופציונאלי -  ריפודי עור פרימיום קאמל בתפירה ייחודית וגימור פנים שחור פיאנו

-  מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית
-  תמיכת גב תחתון חשמלית למושב נהג
-  חימום מושבים קדמיים
-  חימום מושבים לנוסעי ספסל שני

 מראה אחורית מתכהה למניעת סינוור
תא אחסון למשקפיים

 משענת יד קדמית עם תא אחסון 
 מחזיקי כוסות בקונסולה ראשית עם פתחי אוורור

תאורת קריאה קדמית ואחורית
 ונע על מסילה 40/60 ספסל שני מתקפל מתפצל 

 12V שקעי 2
 אבזור חיצוני

 חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
 חיישני תאורה

 מראות צד מחוממות מתקפלות חשמלית עם איתות
"19 "18  חישוקי אלומיניום

 גג זכוכית כפול - חלק קדמי נפתח חשמלי
 סוכך שמש חשמלי

-  מסילות גגון
-  )AFSעקבי פנייה ) LED פנסי חזית

 LED אורות נסיעה ביום מסוג
פנסי ערפל קדמיים

-  Handsfree תא מטען נפתח חשמלית
 שמשות אחוריות כהות

 תא מטען בעל אפשרויות חלוקה
 גלגל חלופי

 בטיחות
 כריות אוויר 6

ניתוק כריות אוויר לנוסע
 להתקנה בטוחה של מושב תינוק ISOFIX עוגני 

TPMS מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים עם התראת בלם חשמלי -
 בלם חנייה חשמלי

HSA מערכת עזר לזינוק בעלייה -
EBD מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה -
BAS מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום -
IEB בלימת מנוע חכמה לסיוע בפניות והאטה -
IRC בקרת נוחות נסיעה חכמה לשיפור תנודות המרכב בדרכים משובשות -
ITC בקרת פנייה חכמה למניעת סטיית הרכב מקו הפנייה האופטימאלי -

 NSS - Nissan Safety Shield חבילת בטיחות מתקדמת
FCA מערכת לניטור מרחק מלפנים -

P-FEB ***מערכת לבלימה במצבי חירום הכוללת זיהוי הולכי רגל -
TSR מערכת זיהוי תמרורי תנועה -

LDW מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב -
 אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים

- BSW "מערכת בטיחות לזיהוי ב-" שטח מת -
- IPS *מערכת עזר לחנייה אוטומטית במקביל ובמאונך -
- DAA מערכת התרעה על עייפות -
- CTAמערכת לזיהוי תנועה חוצה מאחור -
- MOD 360°- מערכת בטיחות לזיהוי עצמים נעים 

 כך.מתחייבים ל רן או היבואןותם, ולפיכך אין היצכן איתן לעדשראל ו/או לא נם פעילים בירכב זה איננת בותקכת המולטימדיה המרחלק מיישומי מע*
 וט.כת הניורסה של ספק מערכוני גו פעילים עקב עדכת הניווט לא יהיריתכן ויישומי מע כת ניווט.ית למערטרנטשה אינית גיתתש לתולכת כוסף, המערבנ

 ותך.שר הטלפון שברשים מכוד כלל עטבי או לא יעברכב לא יעבוד באופן מירלי שבהאינטג Bluetooth תקן ה-כן והתת לבך, יתשומל**
 ר הרכב.בספ רטים יש לעייןות. לפוספות נרכב, אופן הנהיגה ומגבלות הרש, מהיתנאי הכבילת בכפוף לכת עזר משלימה לנהג הפוערמע***
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 מזגן סרילת יידנ תושבת
 LP00021901 מק"ט:

 ניתרגואי
LP00019710 מק"ט:

 גגון
 LP00013659 מק"ט:

 נייםלאופ מנשא
 LP00021903 מק"ט:

 עןמט תא לדלת פס קישוט
 LP00021908 מק"ט:

 טות ברמו
 LP00021900 מק"ט:

 רוח טיסימ
 LP00019009 מק"ט:

 נועסה מרוח למכ סיטמ
 LP00019010 מק"ט:

כיסוי מראות
LP00021638  מק"ט:



  
    

  
    

  
  

  

f) -

f) f) 

מטען תא  מדרך סף דלת
LP00021907  מק"ט:

קירורית
LP00011541  מק"ט:

חום בגימור מהודרים שטיחי לבד
LP-00021905  מק"ט:

מהודרים שטיחי לבד
LP00021904  מק"ט:

גומי שטיחי
LP00021604  מק"ט:

שחור בגימור שטיחי לבד מהודרים
LP-00021906  מק"ט:
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G41 מטאלי שחור AX6 אדום צ'ילי

KAD אפור מטאלי EAN ירוק כהה מטאלי

QAB לבן פנינה מטאלי EBB כתום ענבר מטאלי 

CAS חום כהה מטאלי RAW כחול ספיר מטאלי

K23כסף מטאליNBF אדום רובי מטאלי

www.nissan.co.il 
האירופיים התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות נקבעו אלה נתונים מהיצרן. שהתקבלו נתונים על מבוסס זה עלון

 נתונים הנם במפרט תוניםמהנ חלק והמנוע. הרכב של מלאה תקינות על תר,הי בין מבוססים, אלה תוניםנ המחייבים. 
תא םמצעל םירמוש אןוביה ואו/ רןציה בד.לב השמחהל תונומתה ם.ירחא בכר ילכל סחיב בדלב האוושהל ועדונש ם,ייסחי

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

 וררמת האבז
תיהבטיחו תיאור דגם  קוד

 דגם

6 Tekna/Acenta תמקומו7 ומטיאוט4X2 דיזל T1.6 אקסטרייל 85,82 

6 Tekna תמקומו7 ומטיאוט4X4 דיזל T2.0 אקסטרייל 831 3 5 80 2 4 6 7 
 ת ברכב טקנהתקנוות המות הבטיחכווט מערפיר כב אסנטהות ברתקנת המות הבטיחוכורוט מערפי
יחותגורות בטי חישנחי-"שטח מת"י רכב בי כליהוז • יריות אווכר 6 יחותגורות בטי חישנחי יריות אווכר 6 -"שטח מת"י רכב בי כליהוז
םירוית בעת חטטומימה אובל• יביתטיוט אדפבקרת ש יבמנת יהיבקרת סט •  יבמנת יהיבקרת סט • םירוית בעת חטטומימה אובל• יביתטט אדפיובקרת ש

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

0
12

0
17

 

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

ירוא םוהיז תגדר -100ל םריטילב מ(”ק ) דלק תכריצ ינותנ

11 דרגה 
4.9 בינעירוני 6.0 עירוני Acenta/ תמקומו7 ומטיאוט4X2 דיזל T1.6 אקסטרייל

Tekna 

14 דרגה 5.8 בינעירוני 6.7 עירוני Tekna תמקומו7 ומטיאוט4X4 דיזל T2.0 אקסטרייל

ation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC Regulןק, תהדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ
 ירם אוויהוי זילוי נתונגיר נקי ). הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויעונב מכרר מיוום אוהית זגר* ד

2009 י בפרסומת(, התשס"טמרכב מנוע

 זה. במפרט המצוין מן משמעותית שונה להיות עשויה והיא נוספים וגורמים הדרך תנאי הנהיגה, מאופי מושפעת בפועל הדלק צריכת מעבדה. בתנאי בדיקה פי על היצרן, נתוני לפי הינם זה במפרט המופיעים הדלק צריכתנתוני* 

 ירעמז וםהיז 7 6 5 4 3 2 81 15 14 13 12 11 10 9 יברים מוהיז
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