


מפרט טכני

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

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי * 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.

דרגת זיהום אוירבינעירוניעירונינתוני צריכת דלק  )בליטרים ל-100 ק”מ(
Tekna7.55.16ג׳וק 1.6 בנזין
2X4 אוטומטיTekna Unique/ Acenta Black7.65.26

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
דיסק -  Acenta Black / Tekna Unique, תוף - Teknaבלמים אחוריים

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

215/55R17 (Tekna), 225/45R18 (Acenta Black, Tekna Unique)מידת 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

צריכת דלק
)ליטר ל-100 ק”מ(

Tekna

7.5עירונית
5.1בינעירונית
6משולבת

צריכת דלק
)ליטר ל-100 ק”מ(

Acenta Black
Tekna Unique

7.6עירונית
5.2בינעירונית
6.1משולבת

Teknaפליטת CO2 )גר׳/ ק”מ(
Acenta Black

139
142

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

5.35רדיוס סיבוב )מ׳(
30,000 ק"מ או 12 חודשים - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים



מפרט אבזור

*  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.

Acenta BlackTeknaTekna Uniqueדגם
אבזור פנימי

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

‡‡‡שליטה מההגה על מערכת שמע

‡‡‡6 רמקולים

‡‡4 מצלמות לראייה היקפית 360°

‡‡מצלמת רוורס

‡‡‡דיבורית Bluetooth* נשלטת מההגה

‡‡‡ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים

‡‡‡חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני

‡‡מפתח חכם

‡‡כפתור להנעה

‡‡‡בקרת אקלים

‡‡‡מחשב דרך

‡‡‡בקרת שיוט נשלטת מההגה

‡‡מערכת הגבלת מהירות נשלטת מגלגל ההגה

‡‡4 חלונות חשמל

‡‡‡גלגל הגה מצופה עור מתכוונן לגובה

Unique הגה עם גימורים בצבע‡

עור עם גימורים בצבע Uniqueעורבדריפוד מושבים
‡‡‡מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק

‡‡חימום מושבים קדמיים

‡‡‡תאורת קריאה קדמית ואחורית

‡מחזיקי כוסות קדמיים

Unique קונסולה מרכזית, ידית הילוכים ופתחי אוורור בצבע‡

בצבע Uniqueכרוםכרוםידיות פנים
‡‡‡מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60

12V שקע‡‡‡

‡‡‡משענות ראש אקטיביות

אבזור חיצוני
"18 בצבע Unique"17 מהודרים"18 בצבע שחורחישוקי אלומיניום

בצבע Uniqueבצבע הרכבבצבע שחורמראות צד מתכוונות חשמלית עם איתות
‡‡מראות צד מתקפלות חשמלית

‡‡חלון גג נפתח חשמלית

‡‡סוכך שמש

‡‡‡שמשות אחוריות כהות

בצבע Uniqueבצבע שחורגימורים על פנסי חזית ופגוש קדמי ואחורי
LED אורות נסיעה ביום מסוג‡‡‡

‡‡חיישני תאורה

‡‡חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

‡‡‡פנסי ערפל קדמיים

‡‡‡תא מטען בעל רפצה כפולה

‡‡‡מגב ומתז לשמשה אחורית

‡‡‡גלגל חלופי

בטיחות
‡‡‡6 כריות אוויר

‡‡‡ניתוק כריות אוויר לנוסע

‡‡‡עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

‡‡‡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

‡‡‡ARC - בקרת מומנט מנוע לשיפור נוחות הנסיעה והאחיזה

‡‡‡AEB - בלמת מנוע אקטיבית לסיוע בפניות והאטה

‡‡‡ACT - מערכת לסיוע בהאצה והיגוי בתנאי דרך קשים

‡‡‡קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

‡‡‡נעילה מרכזית

‡‡‡אימוביליזייר מקורי

NSS - Nissan Safety Shield חבילת ביטוח מתקדמת
‡‡LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

‡‡BSW - מערכת בטיחות לזיהוי בשטח "מת"

‡‡ MOD - מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל 360°

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




