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בין  נתונים אלה מבוססים,  פי התקנים האמריקאיים המחייבים.  נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על  נתונים אלה  נתונים שהתקבלו מהיצרן.  זה מבוסס על  עלון 
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

Brilliant Silver K23

Gun Metallic KAD

Pearl White QAB

Super Black KH3
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MAXIMA



4 דלתות סדאןסוג מרכב
מנוע

VQ35DEדגם מנוע

V6תצורה, מספר בוכנות
3498נפח )סמ”ק(

95.5X81.4קדח X מהלך )מ”מ(
10.6:1יחס דחיסה

300/6400הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(
36.08/4400מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(

בנזין 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק
הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק

תיבת הילוכים
CVT Xtronicסוג התיבה

5.250סופייחס העברה
1.797אחורי

שלדה
מוט מייצב עצמאי מתלים קדמיים

עצמאי רב חיבורימתלים אחוריים
דיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסק מאווררבלמים אחוריים
הגה כח עם בעל תגבור חשמליהיגוי

ABS,EBD,BAS,ESPמערכות סיוע לבלימה

R18 245/45מידת צמיגים 
מידות ומשקלים
4897אורך כללי )מ”מ(
1859רוחב כללי )מ”מ(
1435גובה כללי )מ”מ(

2776מרווח סרנים )מ”מ(
1028שלוחה קדמית )מ”מ(

1112שלוחה אחורית )מ”מ(
1606משקל עצמי )ק”ג(
2105משקל כללי )ק”ג(

499משקל העמסה מירבי )ק”ג(
1130עומס מירבי בסרן הקדמי )ק”ג(

990עומס מירבי בסרן האחורי )ק”ג(
68נפח מיכל דלק )ליטר(

405נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(
ביצועים

10.7)ליטר ל-100 ק”מ(עירוניתצריכת דלק
7.8)ליטר ל-100 ק”מ(בינעירונית

9.4)ליטר ל-100 ק”מ(משולבת
217מהירות מירבית )קמ”ש(

5.9תאוצה 0-100 קמ”ש )שניות(
5.8רדיוס סיבוב )מ’(

326עירוניפליטת C02 )גר’/ק”מ(
204בינעירוני

מרווח טיפולים - 15 ק”מ או שנה - המוקדם מביניהם

אבזור פנימי
מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק קורא MP3 עם מסך מגע צבעוני "8 

מערכת הפעלה אנדרואיד
WAZE אפליקציית ניווט

מערכת שמע BOSE עם 11 רמקולים
שליטה מההגה על מערכת שמע

מצלמת רוורס
דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*

חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני
USB 2 חיבורי

מחשב דרך מתקדם
גלגל הגה מתכוונן לגובה ולעומק 

חימום גלגל הגה
בקרת אקלים מפוצלת 

פתחי אוורור לנוסעי שורה אחורית
מפתח חכם

כפתור להנעה
בחירת מצב נהיגה רגיל / ספורט

בקרת שיוט נשלטת מההגה
מושבי עור מלא

מושב נהג בעל כיוונון חשמלי לגובה, עומק ותמיכת גב תחתון
מושב נהג בעל כיוונון לתמיכת ירכיים

מושב נוסע מתכוון חשמלית לעומק
חימום מושבים קדמיים 

משענת יד לנהג עם תא אחסון
מראה אחורית מצב יום/לילה

מחזיקי כוסות קדמיים ואחוריים
תאורת קריאה קדמית ואחורית

מחזיק למשקפיים
סוככי שמש עם מראה ותאורה
כיסוי עור להגה וידית הילוכים

כיס אחסון בגב מושבים קדמיים לנוסעי שורה אחורית
משענת יד לנוסעי שורה אחורית עם מחזיקי כוסות

12V שקע
אבזור חיצוני

חלון גג כפול נפתח חשמלית עם סוכך שמש חשמלי 
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים

חיישני תאורה
LED תאורת אור יום
פנסי ערפל קדמיים
ידיות וגימורי כרום

מראות צד מתכוונות חשמלית עם איתות בצבע שחור מבריק
חישוקי אלומיניום "18

גלגל חלופי
בטיחות

2 כריות אוויר קדמיות דו-שלביות לנהג ולנוסע
2 כריות אוויר צד לנהג ולנוסע

2 כריות אוויר מסוג וילון לאורך צידי הרכב
ניתוק כריות אוויר לנוסע

BSW - מערכת התראה לזיהוי בשטח “מת”
TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים 

ESP - מערכת בקרת יציבות
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה
BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום

עוגני LATCH להתקנה בטוחה של מושב תינוק
משענות ראש אקטיביות קדמיות ואחוריות

קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב
אימובילייזר מקורי

נעילה מרכזית

מפרט אבזור מפרט טכני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*
נתוני צריכת דלק )בליטרים ל-100 ק”מ(

7.8בינעירוני10.7עירוני

, על פי בדיקה בתנאי מעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי  *נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הינם לפי נתוני היצרן
הדרך וגורמים נוספים והיא עשויה להיות שונה מן המצוין במפרט זה.

 EPA 40 CFR PART 86, נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה
EPA 40 CFR PART 600

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי 14
* ברכב זה מערכת ה- Bluetooth היא מקורית ולכן שיחות הטלפון אינן מתבצעות באמצעות ממשק האנדרואיד.

 *לתשומת לבך, יתכן והתקן ה- Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.


