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מפרט טכני
קרוס-אובר 2X4סוג המרכב

מנוע
HR16DEדגם מנוע

טורי,4תצורה, מספר בוכנות
1598נפח )סמ"ק(

78X83.6קדח X מהלך )מ"מ(
10.7:1יחס דחיסה

117/6000הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
16.1/4000מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזין 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק
הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק

תיבת הילוכים
אוטומטית CVTסוג התיבה

ראשוןיחסי העברה

Low:4.006~HI:0.55

שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
3.754סופי
3.771אחורי

קדמיתהנעה
שלדה

עצמאי, מוט מק'פרסון עם קפיצי סלילמתלים קדמיים
קורת פיתול עם קפיצי סלילמתלים אחוריים
דיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסקבלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן בעל תגבור חשמליהיגוי
ABS,EBD,BAS,ESP,VDCמערכות סיוע לבלימה

215/55R17, 225/45R18מידת צמיגים
מידות ומשקלים

4135אורך כללי )מ"מ(
1765רוחב כללי )מ"מ(
1565גובה כללי )מ"מ(

2530מרווח סרנים )מ"מ(
855שלוחה קדמית )מ"מ(
750שלוחה אחורית )מ"מ(

1525מפסק גלגלים קדמי  )מ"מ(
1523מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

1250משקל עצמי )ק"ג(
1680משקל כללי )ק"ג(

430משקל העמסה מירבי )ק"ג(
895עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
835עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

625משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
750משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

46נפח מיכל דלק )ליטר(
354נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(

797נפח תא מטען )מקופל(-)ליטר(
ביצועים

8.3עירונית    )ליטר ל-100 ק"מ(צריכת דלק
5.2בינעירונית    )ליטר ל-100 ק"מ(
6.3משולבת    )ליטר ל-100 ק"מ(

   170מהירות מירבית )קמ"ש(
11.5תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

5.35רדיוס סיבוב )מ'(
145פליטת C02 )גר'/ק"מ(

30,000 ק"מ או 12 חודשים - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים

* 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.



ACENTATEKNATEKNA Private Designדגם
אבזור פנימי

MP3 מערכת שמע רדיו דיסק קורא‡

‡‡מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק קורא MP3 עם מסך מגע 5.8" צבעוני

‡‡4 מצלמות  לראייה היקפית 360°

‡‡‡שליטה מההגה על מערכת שמע

466רמקולים
‡‡‡ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

‡‡‡חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני

‡‡‡דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה

‡‡‡מחשב דרך

‡‡‡הגה כח חשמלי

‡‡‡גלגל הגה בכיסוי עור מתכוונן לגובה

‡‡‡בקרת אקלים

‡‡‡4 חלונות חשמל

‡‡מפתח חכם

‡‡כפתור להנעה

‡‡‡בקרת שיוט נשלטת מההגה

‡‡‡מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה

‡‡‡תאורת קריאה קדמית ואחורית

‡‡‡מחזיקי כוסות קדמיים

12V שקע‡‡‡

עור בגימורים בצבע Private Designעורבדכיסוי מושבים
‡‡חימום מושבים קדמיים

Private Design הגה עם גימורים בצבע‡

Private Design קונסולה מרכזית,ידית הילוכים ופתחי אוורור בצבע‡

בצבע Private Designכרוםכרוםידיות פנים
‡‡‡מושבים נהג מתכוונן לגובה ולעומק

‡‡‡מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60

‡‡‡משענות ראש  אקטיביות

אבזור חיצוני
‡‡‡פנסי ערפל קדמיים

LED אורות נסיעה ביום מסוג‡‡‡

‡‡‡מגב ומתז לשמשה אחורית

‡‡‡מראות צד מתכוונות חשמלית עם איתות

‡‡‡תא מטען בעל רפצה כפולה

‡‡‡גלגל חלופי

‡‡‡חלון גג נפתח חשמלית

‡‡‡סוכך שמש

‡‡‡שמשות אחוריות כהות

"18 בצבע Private Design"17 מהודרים"17חישוקי אלומיניום
‡‡חיישני תאורה

‡‡חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

‡‡מראות צד מתקפלות חשמלית

Private Design מראות צד בצבע‡

Private Design גימורים על פנסי חזית, פגוש קדמי ואחורי בצבע‡

בטיחות
‡‡‡6 כריות אוויר

‡‡‡ניתוק כריות אוויר לנוסע

‡‡‡עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

‡‡‡TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

‡‡‡אימובילייזר מקורי

‡‡‡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

‡‡‡נעילה מרכזית

‡‡LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

‡‡BSW - מערכת בטיחות לזיהוי בשטח "מת"

‡‡MOD - מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל 360°

מפרט אבזור

נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ
2x4 5.2בינעירוני8.3עירוני1.6בנזין אוטומטי

 Regulation (EC) 715/2007, נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה *
80/1268/EEC2009 הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט*

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי 8



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
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RBN — כחול רויאל מטאלי

EAV — צהוב מטאלי

Z11 — שחור מטאלי

Z10 — אדום

 KAD — אפור מטאלי

GAB — שחור חציל מטאלי

KY0 — כסף מטאלי
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 QAB — לבן שנהב מטאלי

צבעים

www.nissan.co.ilInnovation
that excites


