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— באשר לנתונים המופרטים בעלון זה: עשויים לחול שינויים במוצר לאחר ההכנה לדפוס של עלון זה בתאריך 10.12.14, ט.ל.ח
— במהלך זמן האספקה, היצרן שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במבנה ובצורה, בגווני הצבעים ובמפרט המוצע, כל עוד השינויים סבירים מבחינת הקונה ואינם פוגעים בטובת המוכר.

2660 מ”מ בסיס גלגלים

4630 מ”מ 1845 מ”מאורך  כללי רוחב

1645 מ”מ

גובה

NX 200tNX 300hמפרט אבזור סטנדרטי

נוחות

Drive Mode Select – בורר מצבי נהיגה

 ECO - לנסיעה חסכונית בדלק

 NORMAL - מספק את האיזון המושלם שבין צריכת דלק לביצועים

 SPORT – מעניק חוויית נהיגה ספורטיבית, תגובת המצערת מתחדדת וכיול ההגה משתנה

-  מתג EV Mode לנסיעה באמצעות המנוע החשמלי בלבד עד למהירות של 40 קמ״ש בהתאם למצב הסוללה

)Cruise Control( בקרת שיוט

-העברת הילוכים ספורטיבית מההגה

חיישן גשם להפעלה אוטומטית של המגבים במהירות משתנה

חיישן אורות להפעלת אורות אוטומטית

חלונות חשמליים One Touch קדמיים ואחוריים

Kw -מד הספק מנוע ב-

מסך “4.2 צבעוני בלוח השעונים להצגת מידע על מערכות הרכב

מסך “7 צבעוני – Lexus Display Audio לשליטה על מערכות הרכב

Tahara מושבים ספורטיביים בריפוד

חימום למושבים הקדמיים

מצלמת עזר לחניה עם תצוגה במסך המרכזי

חיישני חניה אחוריים וקדמיים מקוריים עם חיווי על גבי המסך המרכזי

חלון גג פנורמי

Keyless - מערכת פתיחה, נעילה והתנעה ללא מפתח

בלם חניה אלקטרוני אוטומטי

מושב אחורי מתקפל 40:60

מערכת בקרת אקלים דיגיטלית מפוצלת

מראות צד מתקפלות חשמלית

מראה מרכזית ומראות צד מתכהות אוטומטית נגד סנוור

משענת יד קדמית ואחורית עם תא אחסון ומעמד לכוסות

LED פנסים קדמיים בטכנולוגיית

פנסי איתות במראות הצד

שמשה קדמית בציפוי הדוחה מים

)UV( שמשות קדמיות וצידיות מסננות קרינה

LED שעון אנלוגי עם תאורת

-מד גדישה למערכת הטורבו

 עיצוב

ידית הילוכים והגה בחיפוי עור

תאורת יום Day Time Running Lights( LED( מתחת לפנסי החזית 

LED פנסים אחוריים בטכנולוגיית

 225/60R18 18“ חישוקי אלומיניום

Welcome illumination תאורת כניסה היקפית

NX 200tNX 300hמפרט אבזור סטנדרטי

 בטיחות

8 כריות אוויר עם פתיחה מבוקרת )2 קדמיות, 2 צד קדמיות, 2 לברכיים, 2 מסוג “וילון”(

Isofix – עיגון כיסא ילדים במושב האחורי

WIL – מנגנון בטיחות לשמירה על הראש וחוליות הצוואר במושבים הקדמיים

TRC - מערכת בקרת אחיזת כביש

VDIM - מערכת בקרת בטיחות מרכזית

ECB-R – מערכת בקרת בלימה אלקטרונית

VSC – מערכת בקרת יציבות הרכב

EPS – מערכת היגוי תלוי מהירות

TPWS – מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים

EBD – מערכת חלוקת כוח בלימה אלקטרוני

ABS – מערכת למניעת נעילת גלגלים בעת בלימה

BAS – מערכת עזר לבלימה 

HAC – מערכת עזר לזינוק בעלייה

EBS – ואיתות בלימת חירום LED פנסי בלימה אחוריים בטכנולוגיית

LED פנסי ערפל קדמיים עוקבי פניה בטכנולוגיית

מיגון

אימובילייזר אלקטרוני

מולטימדיה

מערכת שמע עם רדיו דיסק קורא MP3 ו- 8 רמקולים

שליטה מההגה על מערכת השמע, הטלפון והגדרות הרכב

חיבור USB ו- AUX לנגני שמע חיצוניים

קישורית טלפון Bluetooth הכוללת ניגון קבצי שמע מהטלפון )בהתאם לסוג המכשיר(

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**
זיהום מירבי

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

EEC/80/1268 נתוני היצרן עפ"י בדיקות מעבדה מוסמכת לפי התקן האירופי*

דרגת זיהום אווירנתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ*דגם
NX300h FWD 5.23משולב5.2בינעירוני5.3עירוני
NX300h AWD 5.23משולב5.1בינעירוני5.3עירוני
NX200t FWD7.915משולב6.4בינעירוני10.5עירוני
NX200t AWD8.115משולב6.6בינעירוני10.7עירוני

NX200t FWDNX200t AWD NX300h FWDNX300h AWD מפרט טכני

מנוע בנזין

Dual VVT-iDual VVT-iDual VVT-iDual VVT-iמנוע בנזין

1,9981,9982,4942,494נפח מנוע בסמ"ק

L4/16L4/16L4/16L4/16צילינדרים / שסתומים

238/4800-5600238/4800-5600155/5700155/5700הספק כ"ס / סל"ד

35.7/1650-400035.7/1650-400021.4/4200-440021.4/4200-4400מומנט קג"מ / סל"ד

מנוע חשמלי

238238197197הספק מערכת כולל – בנזין וחשמל )כ״ס(

105105--הספק מנוע חשמלי קידמי )כ"ס(

50---הספק מנוע חשמלי אחורי )כ”ס(

27.527.5--מומנט מנוע חשמלי קידמי )קג"מ(

14.2---מומנט מנוע חשמלי אחורי )קג"מ(

ביצועים

200200180180מהירות מירבית )קמ"ש(

7.37.19.29.2תאוצה מ-0 ל-100 קמ"ש )שניות(

צריכת דלק

9.59.318.918.9עירונית )ק"מ/ליטר(

15.615.219.219.6בין עירונית )ק"מ/ליטר(

12.712.319.219.2משולבת )ק"מ/ליטר(

60605656נפח קיבולת מיכל דלק )ליטר(

151533מדד ציון ירוק

183187121121פליטת CO2 )גר'/ק"מ(

מערכת הינע

כפולה נשלטת אלקטרוניתקדמיתכפולה אדפטיביתקדמיתהנעה

אוטומטית 6 הילוכים תיבת הילוכים
)אפשרות לתפעול ידני(

אוטומטית 6 הילוכים 
)אפשרות לתפעול ידני(

אוטומטית רציפה עם 
)E-CVT( בקרה אלקטרונית

אוטומטית רציפה עם 
)E-CVT( בקרה אלקטרונית

מערכת מתלים ובלמים

דיסקיםדיסקיםדיסקיםדיסקיםבלמים אחוריים

דיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםדיסקים מאוורריםבלמים קדמיים

עצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותעצמות עצה כפולותמתלים אחוריים

מקפרסוןמקפרסוןמקפרסוןמקפרסוןמתלים קדמיים

מידות ומשקולת

4630463046304630אורך כללי )מ"מ(

1845184518451845רוחב כללי )מ"מ(

1645164516451645גובה כללי )מ"מ(

1680-18601680-18601720-19051720-1905משקל עצמי )ק"ג(

2295235023302395משקל כולל )ק"ג(

2660266026602660מרחק סרנים )מ"מ(

500500475475נפח קיבולת תא מטען )ליטר(

7.57.57.37.3קוטר סיבוב )מ'(

0.330.340.320.32מקדם גרר

   קיים         -  לא קיים

* F-SPORT חבילת

מתלים בכיול ספורטיבי

F-SPORT גריל קדמי בעיצוב

מושבי עור ספורטיביים

חיפוי שחור מבריק למראות הצד

F-SPORT לוחיות סף דלת בעיצוב

דיפוני פנים בגימור דמוי קרבון

L-FINESSE בעיצוב ALL LED פנסי

  F-SPORT חישוקי אלומיניום ״18 בעיצוב

הגה בעיצוב F-SPORT מתכוונן חשמלית

דוושות ספורט מאלומיניום

G SENSOR - G מד כוחות

PREMIUM-בלבד, בנוסף לחבילת ה NX200t לדגם *

PREMIUM חבילת

4x4 מערכת הנעה

מושבים בריפוד עור מלא

מושבים קדמיים בעלי כוונון חשמלי - 8 מצבים

תא מטען חשמלי

מערכת PRE CRASH SAFETY  לסיוע במצבי חירום הכוללת מתיחת חגורות הבטיחות, הגברת עוצמת הבלמים ובלימה אוטונומית

ACTIVE CRUISE CONTROL בקרת שיוט אקטיבית


