


דגם
2 דלתות - קופהסוג מרכב

4מספר מקומות ישיבה )כולל נהג(
מנוע

VR38דגם מנוע
V6 twin - Turboתצורה מס׳ בוכנות

3,799נפח )סמ"ק(
95.5X88.4קדח X מהלך )מ"מ(

570/6,800הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
64.5/3,600-5,800מומנט מירבי )קג"מ(

בנזין 98 אוקטן נטול עופרתסוג דלק
הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק

תיבת הילוכים
4X4 קבוע מנוהל מחשב עם דיפרנציאל מוגבל החלקה מכאניהנעה

אוטומטית - מצמד כפולסוג התיבה
4.056ראשוןיחסי העברה

2.301שני
1.595שלישי
1.248רביעי
1.001חמישי
0.796שישי
3.383אחורי

3.7000/2.9370קדמי/אחורייחס העברה סופי
שלדה

עצמות עצה כפולות, עם חיבורי אלומיניום )מחושל( עליונים וזרועות תחתונותמתלים קדמיים
רב חיבורי עם חיבורי אלומיניום )מחושל( עליוניםמתלים אחוריים

בולמים מתכווננים Bilsteinבולמי זעזועים )קדמי + אחורי(
תגבור כח חשמלי עם מסרק ומוט משונן ובקשיחות משתנה בהתאם למהירות המנוע היגוי

קליפרים Brembo ביציקת אלומיניוםבלמים
6 בוכנות, צלחת צפה, מחורר ומאוורר 390 מ"מקדמי
4 בוכנות, צלחת צפה, מחורר ומאוורר 380 מ"מאחורי

ABS, EBD, BAS, ESP, VDCמערכות סיוע לבלימה

"ZRF20 X 9.5 255/40קדמימידת צמיגים
"ZRF20 X 10.5" 285/35אחורי

מידות ומשקלים
4,710אורך כללי )מ"מ(
1,895רוחב כללי )מ"מ(
1,370גובה כללי )מ"מ(

2,780מרווח סרנים )מ"מ(
960שלוחה קדמית )מ"מ(

970שלוחה אחורית )מ"מ(

1,590קידמימפסק גלגלים )מ"מ(
1,600אחורי

105מרווח גחון )מ״מ(
1,735משקל עצמי )ק"ג(
2,200משקל כללי )ק"ג(

465משקל העמסה מירבי )ק"ג(
1,080עומס מירבי בסרן הקדמי )ק"ג(

1,165עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(
74נפח מיכל דלק )ליטר(

315נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(
ביצועים

צריכת דלק )ליטר ל-100 ק״מ(
17.0עירונית 

8.8בינעירונית
11.8משולבת 

315 מהירות מירבית )קמ"ש(
2.7*תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

0.26מקדם גרר
12.2קוטר סיבוב )מ'(

275פליטת C02 )גר'/ק"מ(

MY'13 מבוסס על מדידת *

מפרט טכני



אבזור פנימי  
✓מערכת שמע BOSE עם 11 רמקולים ומערכת פעילה לנטרול רעשים

✓שליטה מההגה על מערכת שמע

✓מולטימדיה עם מסך מגע “8 צבעוני 

✓מצלמת רוורס 

✓מידע על הגדרות רכב וביצועים בצג המוליטמדיה

 )VDC( שליטה על כוונון מתלים, הילוכים ומערכת בקרת יציבות דינמית✓

✓דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה

✓2 שקעי USB ושקע AUX לחיבור אביזרי שמע חיצוניים 

✓מושבי Recaro בריפוד עור שחור בשילוב אדום 

✓מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית

✓חימום מושבים

✓מפתח חכם 

✓כפתור להנעה

✓בקרת אקלים מפוצלת

✓הגה בכיסוי עור מתכוונן לגובה ולעומק

✓בקרת שיוט נשלטת מההגה

✓חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

✓משענת יד קדמית עם תא אחסון ו-2 מחזיקי כוסות

✓מחזיק כוסות בספסל אחורי

✓תאורת קריאה קדמית

✓מראה אחורית עם מצב יום/לילה

✓תא אחסון למשקפיים

12V 2 שקעי✓

אבזור  חיצוני
✓חישוקי אלומיניום “RAYS 20 קלים במיוחד בצבע שחור

✓מערכת פליטה מטיטניום עם בקרת סאונד

CARBON ספוילר אחורי✓

LED תאורת אור יום ופנסים אחוריים ,LED פנסי חזית✓

✓חיישני תאורה

✓מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמליות

✓חיישני חניה קדמיים ואחוריים

בטיחות
✓6 כריות אוויר

✓TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים 

✓VDC - מערכת בקרת יציבות דינמית

✓ESP - מערכת בקרת יציבות

✓ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

✓EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

✓BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

✓קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

✓אימובילייזר מקורי

מפרט אבזור



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

רמת האבזור הבטיחותי: 1

* נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הנם 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.

*  הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009
Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
6 כריות אויר

 בקרת סטייה מנתיב 
 ניטור מרחק מנתיב

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"

 בקרת שיוט אדפטיבית
 זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות

 שליטה באורות גבוהים
 בלימה אוטומטית בעת חירום

 זיהוי תמרורי תנועה
 זיהוי רכב דו גלגלי

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

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי 15
נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ

8.8בינעירוני17.0עירוני

1 3 5 80 2 4 6 71

0
12

0
17

Q
A

B
E

B
G

R
A

Y
G

A
G

     
     

     
     

     
     

     
 K

A
B

K
A

D

A
5

4


