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מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  



מפרט טכני
רכב פנאי-שטח - 7 מקומות ישיבהסוג מרכב

1.3 טורבו בנזין 2WD אוטומט DCTמנוע

HR13דגם מנוע*

טורי, 4תצורה, מספר בוכנות

1332נפח )סמ"ק(

X 72.2 81.3קדח X מהלך )מ"מ(

10.5:1יחס דחיסה

156/5,500הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

27.5/1,800-3,750מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזיןסוג דלק

תיבת הילוכים
קדמיתהנעה

DCTסוג התיבה

4.4615ראשוןיחס העברה

2.8235שני

1.5983שלישי

1.1143רביעי

0.8511חמישי

0.7714שישי

0.6383שביעי

3.8693אחורי

שלדה
עצמאי, מוט מק'פרסוןמתלים קדמיים

עצמאי רב חיבורימתלים אחוריים

דיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסק מאווררבלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי

ABS, EBD, BA, ESP, TCS, VDCמערכות סיוע לבלימה

225/60R18מידת צמיגים 

Black DesignTeknaמידות ומשקלים
46904690אורך כללי )מ"מ(

18201830רוחב כללי )מ"מ(

17301730גובה כללי )מ"מ(

27052705מרווח סרנים )מ"מ(

975975שלוחה קדמית )מ"מ(

10101010שלוחה אחורית )מ"מ(

204204מרווח גחון )מ"מ(

16451655משקל עצמי )ק"ג(

21802180משקל כללי )ק"ג(

535525משקל העמסה מירבי )ק"ג(

10301030עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(

12001200עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

750750משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(

15001500משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

6060נפח מיכל דלק )ליטר(

135135נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

445445נפח תא מטען ספסל שלישי מקופל )ליטר(

Black DesignTeknaביתצועים
7.37.3צריכת דלק** )ליטר ל-100 ק"מ( WLTP משולבת

194194מהירות מירבית )קמ"ש(

11.511.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

11.211.2קוטר סיבוב )מ'(

166166פליטת C02 )גר'/ק"מ(

1212דרגת זיהום

30,000 ק"מ או שנה )המוקדם מבניהם(מרווח טיפולים

באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית, יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות  * 
מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. כמו כן, בהתאם לאופי השימוש ברכב ייתכן ותדלק נורת אזהרה לפיה יש לבצע החלפת שמן ומסנן השמן של 

המנוע מוקדם ממועד ההחלפה הנדרש על ידי היצרן בתכנית התחזוקה התקופתית לרכב.
נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים  * *

והיא עשויה להיות שונה מן המצוין במפרט זה.



מפרט אבזור

Black DesignTeknaאבזור פנימי

STOP & START מערכת

*Android Auto -ו Apple CarPlay מערכת מולטימדיה עם מסך מגע 7" תומכת ממשק

68רמקולים

ממשקי USB ו- AUX לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

4 מצלמות לראייה היקפית 360°

דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה**

מחשב דרך מתקדם עם צג צבעוני 5״

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 והגבלת מהירות נשלטת מההגה

Auto Hold + בלם חנייה חשמלי

עורבדריפוד מושבים

אופציה בתוספת תשלום-ריפודי עור פרימיום קאמל בתפירה ייחודית וגימור פנים שחור פיאנו

-מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית

-חימום מושבים קדמיים

-חימום מושבים שורה שנייה

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

ספסל שני מתקפל מתפצל 40/60 ונע על מסילה

12V 2 שקעי

אבזור חיצוני

חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

חיישני תאורה

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

מראות צד מחוממות מתקפלות חשמלית עם איתות

מושחריםחישוקי אלומיניום 18"

צבע הרכבשחורמראות צד

שחורמסילות גגון

-פס קישוט ומגן דלתות מניקל

גג זכוכית כפול - חלק קדמי נפתח חשמלי

סוכך שמש חשמלי

)AFS( עקבי פניה LED פנסי חזית-

-מתזים לפנסים קדמיים

LED אורות נסיעה ביום מסוג

פנסי ערפל קדמיים

Handsfree תא מטען נפתח חשמלית

שמשות אחוריות כהות

תא מטען בעל אפשרויות חלוקה

אנטנת כריש

גלגל חלופי



חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך.   *
לתשומת לבך, ייתכן והתקן ה- Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.  **
מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.  ***

Black DesignTeknaבטיחות

6 כריות אוויר

ניתוק כרית אוויר לנוסע

עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

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

HBA - אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים

-BSW - מערכת בטיחות לזיהוי בשטח "מת"

-IPS - מערכת עזר לחנייה אוטומטית במקביל ובמאונך

-DAA - מערכת התרעה על עייפות הנהג

-CTA - מערכת לזיהוי והתרעה על תנועה חוצה

MOD - מערכת בטיחות לזיהוי עצמים נעים 360°



אפור מטאלי KAD

שחור מטאלי                                     G41

לבן פנינה מטאלי QAB

כסף מטאלי K23

צבעים



דרגת זיהום משולבנתוני צריכת דלק  )בליטרים ל-100 ק״מ(*
אויר **

Black Design 2X4 7.312אקסטרייל 7 מושבים 1.3 טורבו בנזין

Tekna 2X4 7.312אקסטרייל 7 מושבים 1.3 טורבו בנזין

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

147Black Design 2X4 4אקסטרייל 7 מושבים 1.3 טורבו בנזין

148Tekna 2X4 53אקסטרייל 7 מושבים 1.3 טורבו בנזין 4 5 80 21 6 7

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופיים המחייבים. נתונים אלה מבוססים, בין 
היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הנם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. 
היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב. ט.ל.ח

www.nissan.co.il
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.WLTP # נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן  *
הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(,   **

התשס"ט 2009

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב 0 מערכת אופציונאלית להתקנה   מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

Black DesignBlack Design פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב  
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום  

בקרת שיוט אדפטיבית  
מערכת זיהוי הולכי רגל  

מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים  
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  

מצלמות רוורס  
חיישני חגירת חגורות  

שליטה אוטומטית באורות גבוהים  
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות  

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור  
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז  

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  

TTeknaekna פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב  
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום  

בקרת שיוט אדפטיבית  
מערכת זיהוי הולכי רגל  

מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים  
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"  

מצלמות רוורס  
חיישני חגירת חגורות  

שליטה אוטומטית באורות גבוהים  
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות  

בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור  
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז  

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב  

זיהום מזערי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 12זיהום מירבי


