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 5 דלתות - Hatchbackסוג מרכב

מנוע
EM57Eדגם מנוע

חשמלי - AC סינכרוניתצורה
150/3283-9795הספק מירבי )כ”ס/סל”ד(

32.6/0-3283מומנט מירבי )קג”מ/סל”ד(
חשמלסוג אנרגיה

סוללה
ליתיום               סוג סוללה

350מתח )וולט(
40קיבולת )קוט"ש(

192מספר תאים

מידות ומשקלים
4490אורך כללי )מ”מ(
1788רוחב כללי )מ”מ(
1540גובה כללי )מ”מ(

2700מרווח סרנים )מ”מ(
1580משקל עצמי )ק"ג(
1995משקל כללי )ק"ג(

415משקל העמסה מירבי )ק"ג(
1040עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
1000עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

400נפח תא מטען

אורך )מ'(
משקל )ק"ג(

*הנתונים המוצגים הינם עבור סוללת 40 קוט"ש.
משך הטעינה תלוי בתנאי הטעינה, לרבות סוג המטען, תנאי טמפרטורת הסוללה כמו גם הטמפרטורה בסביבה של נקודת הטעינה. משך הזמן 

המצוין עבור טעינה מהירה מחייב שימוש במטען מהיר מסוג CHAdeMO. ניסאן LEAF מיוצרת כדי לתמוך במרבית הנסיעות בחיי היום-יום והיא 
מצוידת באמצעי בטחון כדי להגן על הסוללה במהלך סבבי טעינה מהירה חוזרים ונשנים תוך פרק זמן קצר. הזמן הדרוש עבור טעינה מהירה רציפה 

עלול להמשך זמן רב יותר אם טמפרטורת הסוללה מפעילה את טכנולוגיית ההגנה על הסוללה.
**נתוני טווח הנסיעה הינם לפי נתוני היצרן, על-פי בדיקה בתנאי מעבדה בהתאם לדרישות החוק של האיחוד האירופי והינם למטרת השוואה בין 

סוגי רכבים שונים. המידע אינו מתייחס לרכב פרטי מסוים ואינו חלק מן ההצעה. הנתונים אינם משקפים תוצאות של נהיגה בתנאי אמת.
    WLTP טווח הנסיעה בפועל מושפע מאביזרים נוספים, תחזוקה, הרגלי נהיגה וגורמים נוספים כגון תנאי מזג אוויר. הנתונים נקבעו על – פי תקן

(Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure) החדש.
צריכת החשמל בנסיעה משולבת: 206 וואט שעה/ ק"מ. פליטת CO2  בנסיעה משולבת: 0 גרם/ ק"מ. 0 פליטת CO2 במהלך הנסיעה.

ביצועים
     WLTP 206צריכת חשמל לפי תקן

** WLTP 270טווח נסיעה מירבי בטעינה מלאה לפי תקן
144מהירות מירבית )קמ"ש(

7.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(
11קוטר סיבוב )מ'(

0פליטת C02 )גר'/ק"מ(

וואט שעה/ק"מ                         
                       ק״מ

הטענה*
(Kw) 6.6הספק בטעינה רגילה

(Kw) 50הספק בטעינה מהירה

6כבל הטענה

4

תיבת הילוכים
אוטומטיתסוג התיבה

קדמיתהנעה

שלדה
עצמאי, מק'פרסוןמתלים קדמיים

קורת פיתולמתלים אחוריים
דיסק מאווררבלמים קדמיים

דיסק מאווררבלמים אחוריים
הגה כוח בתגבור חשמליהיגוי

ABS, EBD, BAS,ESPמערכות סיוע לבלימה

215/50מידת צמיגים R17

מפרט טכני



מפרט אבזור
 ACENTA TECHטכנולוגיה ושמע

מערכת מולטימדיה AIVC עם מסך מגע צבעוני 8"
Android auto-ו Apple CarPlay תומכת ממשק

שליטה מההגה על מערכת שמע
דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה*

ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים
חיבור AUX לחיבור מקור שמע חיצוני

6 רמקולים
מצלמות לראייה היקפית 360°

נוחות
כניסה ויציאה ללא מפתח + כפתור להנעה

E-PEDAL
תאורת קריאה למושבים הקדמיים

כיס אחסון בגב מושבים קדמיים לנוסעי השורה האחורית
תא כפפות

מחזיקי כוסות מלפנים
משענת יד לנהג
4 חלונות חשמל

כיוונון גובה למושב נהג 
הגה מתכוונן לגובה

ריפוד מושבים מבד מהודר
מראה אחורית מתכהה אוטומטית

12V שקע
אימובילייזר מקורי

ספסל אחורי מתפצל 40:60 מתקפל
בקרת אקלים דיגיטלית

מחשב דרך מתקדם עם צג צבעוני 7"
שעון דיגיטלי

אבזור חיצוני
גלגל חלופי

קיפול מראות חשמלי
מפשיר אדים בשמשה האחורית

מראות צד בצבע הרכב
ידיות כרום

שמשות אחוריות כהות
חיישני תאורה עם הפעלה אוטומטית של הפנסים

LED פנסים קדמיים ואחוריים
חיישני חנייה קדמיים + אחוריים

חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
מד טמפרטורה חיצוני

LED פנסי ערפל קדמיים
חישוקי אלומיניום 17"

בטיחות
6 כריות אוויר

ESP - מערכת בקרת יציבות
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

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

נעילה מרכזית
עוגני ISOFIX במושב האחורי להתקנה בטוחה של מושב תינוק

ניתוק כריות אוויר לנוסע
FCW - מערכת ניטור מרחק מהרכב מלפנים

BSW - מערכת זיהוי בשטח "מת"
ICC - מערכת בקרת שיוט אדפטיבית

PCS - מערכת זיהוי להולכי רגל ודו גלגלי
AHB - מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים

FEB - מערכת לבלימה במצבי חירום
LDW - בקרת סטייה מנתיב

ALDA - מערכת למניעת סטייה מנתיב

* לתשומת לבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth האינטרגלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון הסלולרי שברשותך
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אפור מטאלי KAD

שחור מטאלי                                     Z11

לבן פנינה מטאלי QAB

כסף מטאלי KY0

MINT אפור KBR

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. 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 משמעותית מן המצוין במפרט זה. 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.

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ° מערכת אופציונאלית להתקנה  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

6 כריות אוויר
• בקרת סטייה מנתיב

 בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב
• ניטור מרחק מלפנים

• זיהוי כלי רכב ב-"שטח מת"
• בקרת שיוט אדפטיבית

• זיהוי הולכי רגל
• מצלמת רוורס

 חיישני חגורות בטיחות
•  בלימה אוטומטית בעת חירום

• זיהוי תמרורי תנועה
• זיהוי רכב דו גלגלי

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב

www.nissan.co.il

קוד 
רמת האבזורתיאור דגםדגם

הבטיחותי*

00LEAF ACENTA TECH 71 3 5 80 2 4 6 7

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

צריכת חשמלדגם
וואט שעה/ק״מ

טווח נסיעה
חשמלית משולבת**

זיהום
מירבי***

LEAF ACENTA TECH2062701

* נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC ** עפ״י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, 
 בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. 

*** דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי. המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009.
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