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XXX.X

XXX.X

XXX.X
XXX.X

XXX.X

עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאים 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.

4,4251,805

1,475

2,700

QX30 2.0T LUXE TECHדגם

רכב פנאי שטחסוג מרכב

5/5מספר דלתות/מושבים

מידות ומשקלים

4,425אורך )מ״מ(

1,515גובה )מ״מ(

1,530גובה )מ"מ( עם מסילות גגון

1,815רוחב )מ״מ(

2,700בסיס גלגלים )מ״מ(

1,683משקל עצמי )ק״ג(

1,990משקל כולל מותר )ק״ג(

307משקל העמסה מירבי )ק״ג(

750משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק״ג(

1,800משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק״ג(

 235/50R18מידת צמיגים

56נפח מיכל דלק )ליטר(

430נפח תא מטען )ספסל אחורי לא מקופל( - )ליטר(

מנוע

טורבו בנזין, 4 צילינדריםסוג מנוע ומספר צילינדרים

1,991נפח )סמ״ק(

211/5,500הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

35.7/1,200-4,000מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

אוט׳ כפולת מצמדים 7 הילוכיםסוג תיבת הילוכים

כפולההנעה

ביצועים

9.5צריכת דלק עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

6.5צריכת דלק בין - עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

7.6צריכת דלק משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

174פליטת CO2  )גר'/ק"מ( 

230מהירות מירבית )קמ"ש(

7.3תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

11.2קוטר סיבוב )מ'(



מערכת Start&Stop להדממת המנוע בעצירה

מפתח חכם

מערכת שמע רדיו-דיסק עם מסך מגע “7

Bluetooth דיבורית

USB 2 שקעי

בלם יד חשמלי

מערכת שמע BOSE הכוללת 10 רמקולים

דיפון גג זמש

זכרונות למיקום מושבים קדמיים

כיוון חשמלי למושבים קדמיים - גובה, עומק ותמיכת גב תחתון

חימום מושבים קדמיים

בקרת אקלים מפוצלת

פתחי אוורור לנוסעי השורה האחורית

ריפוד עור נאפה

LED תאורת אווירה

גג זכוכית פנורמי

מסילות גגון

חלונות אחוריים כהים  

גלגלי אלומיניום “18

חיישני חניה קדמיים ואחוריים

)AFS( עוקבת פניה LED תאורת

LED מראות צד בגימור כסוף עם איתות

מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור

מראות צד עם מניעת סינוור אוטו’ וקיפול חשמלי

7 כריות אויר )קדמיות, צדדיות, וילון וברכיים(

)FCW( מערכת התרעה מפני התנגשות חזיתית

)LDW( מערכת התרעה מפני סטייה מנתיב

)BSW( ”מערכת להתראה בשטח “מת

)MOD( מצלמות היקפיות +360° מערכת לזיהוי עצמים נעים

)IPS( מערכת עזר לחניה אוטומטית

)FEB( מערכת עזר לבלימת חירום

)ACC( בקרת שיוט אדפטיבית

)AHB( אורות אדפטיביים

QX30 LUXE TECH





רמת האבזור הבטיחותי:  

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

QX30 Luxe Tech 2.0T61 3 5 80 2 4 6 רמת 7
בטיחות
 נמוכה

רמת 
בטיחות
גבוהה

LUXE TECH פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת הגימור

כריות אוויר  7
בקרת סטייה מנתיב   •

בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב  
ניטור מרחק מלפנים  •

זיהוי כלי רכב בשטח מת  •
בקרת שיוט אדפטיבית  •

זיהוי הולכי רגל  
מצלמת רוורס  •

חיישני חגורות בטיחות  
בלימה אוטומטית בעת חירום  •

זיהוי תמרורי תנועה  
זיהוי רכב דו גלגלי  

מקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכב

° מערכת אופציונאלית להתקנה
 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

בינעירוניעירוני

QX30 Luxe Tech 2.0T9.56.512

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

Regulation (EC) 715/2007, 71/320/EEC נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

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.  *
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