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ÆחÆלÆט Æהיצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל¨ להוסיף¨ לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת Æאת כל או חלק מהאביזרים¨ הציוד והמערכות המתוארים במפרט זה
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דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי
דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק וחשמלדגם

נירו פלאג≠אין

צריכת דלק בנסיעה משולבת משוקללת 
לשתי הנעות ©ליטרØ∞∞± ק¢מ® 

צריכת חשמל 
©וואט שעהØק¢מ®

טווח נסיעה 
דרגה ±חשמלית ©ק¢מ®
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The New Crossover

 ∑ כריות אוויר
 מערכת בקרת סטייה מנתיב

 מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 ניטור מרחק מלפנים
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל
 זיהוי רכב דו גלגלי

 זיהוי כלי רכב בשטח מת 
 מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות 
 זיהוי תמרורי תנועה

מקרא:
 מערכת מותקנת בדגם הרכב

 מערכת אופציונאלית להתקנה
מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם נירו פלאג≠אין:



אבזור
●מושב נהג עם כוונון חשמלי

●מושב נוסע מתכוונן לגובה

LED תאורת תא מטען מסוג●

●מערכת להדלקה וכיבוי אורות אוטומטית 

●חיישן גשם להפעלת מגבים אוטומטית

●בלם חניה רגלי

●מושבים אחוריים עם אפשרות קיפול ∞¥∫∞∂

●דוושות בגימור אלומיניום

LED תאורת מפות מסוג●

מתלים
קדמי ≠ תומכות מקפרסון¨ קפיצי סליל ומוט מייצב

אחורי ≠ מתלה נפרד רב חיבורי¨ קפיצי סליל ומוט מייצב

צמיגים
∂±µØ∂∞ØR∞≥מידת צמיגים

●חישוקי סגסוגת קלה עם כיסוי מעוצב

●ערכה לתיקון תקר

בלמים
דיסק מאווררקדמי

דיסקאחורי

אבזור חיצוני
●פגושים בצבע הרכב  

 HIGH GLOSSY מראות צד בגימור●

●מראות צד הכוללות איתות

●ידיות דלתות בגימור כסוף

●פנסי ערפל קדמיים

LED ספויילר אחורי עם תאורת●

●מסילות גג

●חלונות אחוריים כהים 

LED פנסים אחוריים  בשילוב●
מידות

µµ≤¨¥אורך ©מ¢מ®

µ∞∏¨± רוחב ©מ¢מ®

µ¥µ¨±גובה ©מ¢מ®

∞∞∑¨≥ בסיס גלגלים ©מ¢מ®

¥µπ¨±משקל עצמי ©ק¢ג®

®ßנפח תא מטען ©ל≥≤¥

®ßנפח תא מטען מושבים מקופלים ©ל±¨≥≤≤

טכנולוגיית הנעה
  ●                                                            Plug-in Hybrid

מנוע חשמלי
∞∞ÆµØ±¨∏∞∞≠≤¨µ∞∂הספק ©כ¢סØסל¢ד®

∞∞∏¨±≠∞Æ≥Ø∑± מומנט ©קג¢מØסל¢ד® 

נתוני סוללה
Li-ion polymer batteryסוג

KWH 8.9סוללה

360Vמתח סוללה

תיבת הילוכים

אוטומטית 6DCT ≠ מצמד כפול¨ מבוקרת מחשב

ßל ±Æ∂ מנוע בנזין
∞∏µ¨±נפח ©סמ¢ק®

≥∑ π∑ Xקדח X מהלך ©מ¢מ®
≤±∫±יחס דחיסה

∞∞∑¨µØµ∞±הספק ©כ¢סØסל¢ד®

∞∞∞¨¥µØ±מומנט ©קג¢מØסל¢ד®

∞∞∑¨Øµ±¥±הספק משולב ©כ¢סØסל¢ד®

∞∞∞¨¥Ø∑≥מומנט משולב ©קג¢מØסל¢ד®

●שרשרת תזמון

The New Crossover

מערכת הנעה
WD≥הנעה קדמית 

מערכת ההגה
●כוח סבסבת מוט משונן בתגבור חשמלי

®ßרדיוס סיבוב ©מµÆ≥

הזנת דלק
GDI הזרקת דלק ישירה ממוחשבת●  

®ßנפח מיכל דלק ©ל¥≥

Æqi למכשירים תומכים בטכנולוגיה על פי תקן™

בטיחות
כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע הקדמי 

≥©אפשרות ניתוק כרית אוויר לנוסע הקדמי®

כריות אוויר צידיות להגנה על היושבים 
≥במושבים הקדמיים

כריות וילון להגנה על ראשי היושבים מלפנים 
≥ומאחור במקרה של התנגשות צידית

±כרית אוויר לברכי הנהג

●AEB ≠ מערכת בלימת חירום אוטונומית

●FCW ≠ מערכת התראה למניעת התנגשות קדמית

LKAS ≠  מערכת סיוע לשמירה על נתיב הנסיעה 
●המבצעת תיקוני היגוי

SCC ≠ בקרת שיוט אדפטיבית עם שליטה 
מגלגל ההגה 

●

בטיחות
●DAA ≠ מערכת להתראת ערנות הנהג

●BAS ≠ מערכת סיוע לבלימת חירום

ABS+EBD●

TCS+ESP - מערכת בקרת יציבות ואחיזה עם חיישני 
●התהפכות בשילוב מערכת בקרת משיכה

●HAC ≠ מערכת סיוע לזינוק בעלייה

●ESS ≠ מערכת התראה בעת בלימת חירום

●TPMS ≠ מערכת לניטור לחץ אוויר בצמיגים

LED תאורת יום אוטומטית מסוג ≠ DRL●

●ECM ≠ מראה פנימית חשמלית מונעת סינוור

●VSM ≠ מערכת לניהול יציבות הרכב

●VESS ≠ מערכת הפקת צליל מנוע וירטואלי

●מעטפת פלדה להגנת תא הנוסעים

●אזורי קריסה וספיגה

ISOFIX נקודות עיגון●

●משענות ראש עם כוונון גובה לכל המושבים

●משבת מנוע מקורי ©אימובילייזר®

נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חיישן מהירות 
●להפעלה עצמית

●מערכת שחרור נעילת דלתות בשעת תאונה

●נעילת ביטחון לילדים בדלתות האחוריות

חגורות בטיחות בעלות ≤ נקודות עיגון לכל 
●המושבים

●התראה לחגירת חגורות בטיחות בכל המושבים

Gravity Blue (B4U)

Runway Red (CR5)

Snow White Pearl (SWP)

Aurora Black Pearl (ABP) Deep Cerulean Blue (C3U)Platinum Graphite (ABT)

Rich Espresso (DN9)Silky Silver (4SS)

צבעי מרכב

אבזור
●הגה כוח חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק

●¢מפתח חכם¢ עם התנעה בלחיצת כפתור

●מערכת בקרת אקלים דיגיטלית דו אזורית

●פתחי מיזוג אוויר אחוריים

●חלון גג נפתח חשמלית

●¥ חלונות חשמליים

●מראות צד חשמליות מחוממות עם אפשרות לקיפול אוט'

●מערכת מולטימדיה מקורית הכוללת מסך מגע צבעוני ¢ ∑

●מצלמה אחורית

●חיישני נסיעה לאחור

USB ≠ו AUX שקעי●

USB מטען●

●משטח טעינה אלחוטי לטלפון נייד™

●שליטה על מערכת  השמע מגלגל ההגה

●¥ רמקולים ´ ≥ טוויטרים

●מחשב דרך 

●מערכת Bluetooth מקורית עם שליטה מההגה

●שקעי אספקת מתח בשידה המרכזית

DRIVE MODE SELECT ≠ מערכת המאפשרת בחירה בין מצב 
●ECO למצב SPORT בהתאם לסגנון ותנאי הנסיעה

●הגה וידית הילוכים בציפוי עור

●תא אחסון עילי למשקפיים ´ תאורת מפות

●≥ סוככי שמש עם מראות איפור מוארות

●ידיות פנימיות בגימור כרום

●מתקן לאחיזת כוסות קדמי

●משענת יד מרכזית במושב האחורי עם מחזיק כוסות

●כיס אחסון בגב מושב הנוסע

●ריפוד מושבים משולב עור ובד




