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מפרט טכני ורמות גימור

רמת האבזור הבטיחותי:  

רמת האבזורתיאור דגם
הבטיחותי

Q30 1.6L PREMIUM5

Q30 1.6L SPORT6

Q30 2.0L SPORT6

1 3 5 80 2 4 6 רמת 7
בטיחות
 נמוכה

רמת 
בטיחות
גבוהה

PREMIUM פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת הגימור

7 כריות אויר
• בקרת סטייה מנתיב 
• ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל

• מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות
 שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
 זיהוי תמרורי תנועה

 זיהוי רכב דו גלגלי

SPORT פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב ברמת הגימור

7 כריות אויר
• בקרת סטייה מנתיב 
• ניטור מרחק מלפנים

 זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
 בקרת שיוט אדפטיבית

 זיהוי הולכי רגל

• מצלמת רוורס
 חיישני חגורות בטיחות
• שליטה באורות גבוהים

• בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי תמרורי תנועה

 זיהוי רכב דו גלגלי
מקרא:

• מערכת מותקנת בדגם הרכב
° מערכת אופציונאלית להתקנה

 מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם
דרגת זיהוםצריכת דלק ממוצעת בליטרים ל-100 ק"מ

משולבבינעירוניעירוני

Q30 1.6L PREMIUM7.54.95.88
Q30 1.6L SPORT7.55.15.88
Q30 2.0L SPORT8.75.56.713

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי**

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

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מרבי

Regulation (EC) 715/2007, 71/320/EEC נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן



עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאים 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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כוללת בנוסף את האבזור הבא:

גג פנורמי

ריפוד בד מהודר משולב עור

חישוקי סגסוגת ”19

)AFS( מערכת תאורה קדמית אדפטיבית עוקבת פנייה

)SMART BEAM( מערכת בקרה חכמה לפנסים הקדמיים

גריל קדמי בעיצוב ספורטיבי

LED מראות צד עם סימון בטכנולוגיית

מושבי ספורט קדמיים עם מסעד ראש מובנה

פגושים אחוריים וקדמיים בעיצוב ספורטיבי

גלגל הגה רב תפקודי קטום בעיצוב ספורטיבי

דוושת אלומיניום

מערכת לזיהוי תמרורים

 BOSE  מערכת סאונד מתקדמת מדגם

מתלי ספורט )במנוע 2.0L בלבד(

בלמי ספורט )במנוע 2.0L בלבד(

Q30 1.6L  PREMIUMQ30 1.6L  SPORTQ30 2.0L  SPORTדגם

האצ׳בקהאצ׳בקהאצ׳בקסוג מרכב

5/55/55/5מספר דלתות/מושבים

מימדים

4,4254,4254,425אורך )מ״מ(

1,4751,4751,475גובה )מ״מ(

1,8051,8051,805רוחב )מ״מ(

2,0852,0852,085רוחב כולל מראות )מ״מ(

2,7002,7002,700בסיס גלגלים )מ״מ(

11.411.411.4קוטר סיבוב )מ״מ(

17.215.515.5מרווח גחון )ס״מ(

430430430נפח תא מטען )ליטר(

505056נפח מיכל דלק )ליטר(

1,5451,5731,641משקל עצמי )ק״ג(

1,9201,9201,990משקל כולל מותר )ק״ג(

1,4001,4001,800משקל מותר לגרירת גרור עם בלמים )ק״ג(

 235/50R18 235/45R19 235/45R19מידת צמיגים

מנוע

בנזין, 4 צילינדריםבנזין, 4 צילינדריםבנזין, 4 צילינדריםסוג מנוע ומספר צילינדרים

הנעה כפולה )AWD(הנעה קדמית )FWD(הנעה קדמית )FWD(הנעה

1,5951,5951,991נפח מנוע )סמ״ק(

5,500 )סל”ד(/211 )כ”ס(5,300 )סל”ד(/156 )כ”ס(5,300 )סל”ד(/156 )כ”ס(הספק מירבי )סל״ד/כ״ס(

  1,400-3,400)סל”ד(/35.6 )קג”מ( 1,750-2,500)סל”ד(/26.5 )קג”מ( 1,750-2,500)סל”ד(/26.5 )קג”מ(מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ(

אירופאית EURO 6אירופאית EURO 6אירופאית EURO 6תקן זיהום אוויר

אוטומטית 7 הילוכיםאוטומטית 7 הילוכיםאוטומטית 7 הילוכיםסוג תיבת הילוכים

ביצועים

215215230מהירות מירבית )קמ״ש(

8.98.97.3תאוצה 0-100 )שניות(

7.57.58.7צריכת דלק עירוני )ליטר ל-100 ק״מ(

4.95.15.5צריכת דלק בין עירוני )ליטר ל-100 ק״מ(

5.85.86.7צריכת דלק משולב )ליטר ל-100 ק״מ(

136136156פליטת CO2 )גרם/ק״מ(

8813דרגת זיהום

Q30 SPORT

מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעצירה

)TPMS( מערכת התראה לירידת לחץ אוויר בצמיגים

ECO MODE כולל מצב נהיגה INFINITI בורר מצבי נהיגה מבית

מערכת שמע עם 6 רמקולים

בלם חניה אלקטרוני

נעילה מרכזית

7 כריות אוויר )קדמיות, צדדיות, וילון, ברכיים(

LED בטכנולוגיית )DRL( תאורת נהיגת יום ייעודית

)FCW( מערכת התראה מפני התנגשות חזיתית

כיסוי עור מהודר לגלגל ההגה ולמוט ההילוכים

חישוקי סגסוגת “18

מראות חיצוניות מתכווננות ומתקפלות חשמליות עם חימום

מסך מגע 7" משולב בקונסולה המרכזית

ריפודי בד מהודרים

USB 2 יציאות ,Bluetooth דיבורית

גלגל הגה רב תפקודי

חלונות קדמיים ואחוריים חשמליים 

ISOFIX - מערכת עגינה לריסון מושבי ילדים במושבים האחוריים
חימום למושבים קדמיים

חיישני חניה אחוריים

מגבים קדמיים עם חיישני גשם

בקרת שיוט ומגביל מהירות

LED פנסי ערפל קדמיים בטכנולוגיית

בקרת אקלים דו- אזורית

מסייע בלימה אדפטיבית

LED פנסי ערפל אחוריים משולבי

פנסי האלוגן קדמיים

LDW מערכת התראה מפני סטייה מנתיב

ספי דלתות בגימור BLACK LACQURE יוקרתי      

Q30 PREMIUM


