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 QX60 3.5L ELEGANCE דגם

 SUV ג מרכבסו

 7/5 םמספר דלתות/מושבי

 מידות ומשקלים

 5,095 אורך )מ״מ(

 1,745 גובה )מ״מ(

 1,960 רוחב )מ״מ(

 2,900 ם )מ״מ(יגלגל יסבס

 2,151 ג(צמי )ק"משקל ע

 2,715 ג(משקל כולל מותר )ק"

 564 ג(ירבי )ק"משקל העמסה מ

 1,587 ג(ים )ק"גרור ללא בלמ ירבי שלמשקל מ

 2,268 ג(ים )ק"י של גרור עם בלמירבמשקל מ

 םגייידות צממ

 טר(יכל דלק )ליפח מ

ELEGANCE: 235/65 R18 
ELITE/HI-TECH: 235/55 R20 

74 

 447 טר(נפח תא מטען )ספסל אחורי לא מקופל(-)לי

 2,166 טר(י מקופל(-)ליטען )ספסל אחורנפח תא מ

 מנוע

 VQ35 ם מנועדג

 V6 תצורה, מספר בוכנות

 3,498 נפח )סמ"ק(

 295/6,400 ירבי )כ״ס/סל״ד(הספק מ

 37.3/4,800 ג״מ(י )סל״ד/קירבט ממומנ

 יןבנז ג דלקסו

 CVT- יפהית רצטומטם אוייבת הילוכת םילוכייבת הג תסו

 AWD כפולה - הנעה

 ביצועים

 12.4 ק"מ(-100טר לית )ליירוניכת דלק עצר

ק"מ( - עירונית )ליטר ל-100  9.0צריכת דלק בין

ק"מ(  10.7צריכת דלק משולבת )ליטר ל-100

עירונית )גר'/ק"מ( CO2  368פליטת

בין-עירונית )גר'/ק"מ( CO2  379פליטת

190מהירות מירבית )קמ"ש(

קמ"ש )שניות(  8.4 תאוצה 0-100
12.2קוטר סיבוב )מ'(

5,0951,960 

1,745 

2,900 

בין מבוססים, אלה נתונים יבים.המחיהאמריקאים  התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות קבעונאלה  נתונים מהיצרן. קבלושהתנתונים  על מבוסס זה עלון
לבד.בלהמחשה  התמונות אחרים. ר ב ל לי ביחס לבדבלהשוואה  שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הר ב של מלאה תקינות על היתר, 
ט.ל.ח יב. מחימצג  מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הט ני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הז ות את לעצמם שומרים יבואןהו/או  היצרן 
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QX60 ELITE 
 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

(MODהכוללת מערכת לזיהוי עצמים נעים ) 360º מצלמות הקפיות

 חיישני חניה קדמיים ואחוריים

ליםרמקו 14 עם Bose מערכת שמע

9GB בנפח Music Box מערכת 

לבים בגב המושבים הקדמייםמשו 7עם מסכים ’‘ DVD מערכת 

 שני סטים של אוזניות 

 חיישני גשם

20חישוקי סגסוגת ’‘

 חלון גג חשמלי כפול 

 שני סטים של זכרונות למיקום מושב נהג, גלגל הגה ומראות צד

 (Easy Accessפונקצית כניסה ויציאה נוחה )

 חימום ואוורור במושבים הקדמיים

 חימום מושבים לנוסעי ספסל שני

 חימום גלגל הגה

 הרמה חשמלית של מושבי שורה שלישית

מראות צד עם הטייה מטה בשילוב להילוך אחורי

 בלבד( ELITE פסי גג אלומיניום מוברש )ברמת גימור 

Handsfree תא מטען חשמלי

 Maple Wood גימור פנימי 

QX60 ELEGANCE 
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע

 AUX ושקע USB/IPOD , קישוריות Bluetooth דיבורית 

 גלגל הגה רב תפקודי מתכוון חשמלי

 מערכת בקרת שיוט

מערכת בקרת אקלים מפוצלת דו-אזורית

 מערכת בקרת אקלים לנוסעי ספסל שני 

 מצלמה אחורית

 מפתח חכם לפתיחה והנעה ללא מפתח

חיישני אורות

 כת לשטיפת הפנסיםקדמיים עם מער Bi-Xenon פנסי 

18חישוקי סגסוגת ’‘

חלון גג חשמלי 

 ריפודי עור 

 חימום מושבים קדמיים

 מצבים 8מושב נהג מתכוונן חשמלית ל-

 מצבים 6מושב נוסע מתכוונן חשמלית ל-

 ונע על מסילה 40/60 ספסל שני מתקפל מתפצל

 שמשות אחוריות כהות

 תא מטען חשמלי

מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור

 מראות צד עם חימום וקיפול חשמלי 

 Washi Kasane ימור פנימיג



? 

QX60 HIGH TECH 
 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 (ICCמערכת בקרת שיוט אדפטיבית )

 (DCAמערכת לניטור מרחק הרכב מלפנים )

 (IBAמערכת עזר לבלימה בעת מצב חירום )

 (LDWמערכת התרעה מפני סטייה מנתיב )

 (LDPמערכת למניעת סטייה מנתיב )

 (BSWIמערכת אקטיבית לזיהוי ב"שטח מת" )

 (FCWמערכת התרעה מפני התנגשות חזיתית )

 (BCIמערכת לזיהוי תנועה חוצה מאחור הכוללת בלימה במצבי חירום )

 (SMART BEAMאורות גבוהים אדפטיביים )
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 תי:ור הבטיחורמת האבז
ר זובאהמת ר

יתוחט הב י םגר דואית ם גד דוק

5 QX60 Elegance 20 

5 QX60 Elite 21 

6 QX60 High Tech 

 ELEGANCE/ELITE רת הגימורמת ברכב בתקנות המוות הבטיחכורוט מערפי

גלי ריהוי הולכז יריות אוכר 6 •
מצלמת רוורס • יבמנת יהיבקרת סט • 

יחותגורות בטי חיישנח  יבמנת יהיית לסטיבטבקרה אק
םירוית בעת חטטומימה אובל םיטור מרחק מלפנינ • 

י תנועהי תמרוריהוז •  י רכב בשטח מתי כלזיהו
יגלי רכב דו גליהוז •  יביתטיוט אדפבקרת ש

 רא:מק
 ותקנת בדגם הרכבת מרכמע •
 תקנהת להת אופציונאלירכמע °

ותקנת בדגם הרכבשאינה מ כתמער

HIGE TECH רגימות הרמכב בת ברתקנות המות הבטיחוכורוט מערפי

גלי ריהוי הולכז  יריות אוכר 6
מצלמת רוורס •  יבמנת יהיבקרת סט •

יחותגורות בטי חישנחי  יבמנת יהיית לסטיבבקרה אקט •
םירוית בעת חטטומימה אובל •  םיטור מרחק מלפנינ •

י תמרורי תנועהיהוז  י רכב בשטח מתי כלזיהו •
יגלגל י רכב דויהוז  יביתטט אדפיובקרת ש •

מ"ק-100ם לירטילת בעצומק מלת ד ירצ
לבושמגם ד ניוריעניב ני וריע

10.7 9.0 12.4 QX60 3.5L Elegance/Elite 

 **יעונב מ רר מיוום אוהית זגרד

 2009.ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מ רר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקי תפת לבשוחה מגרדה **EPA 40 CFR PART 86, EPA 40 CFR part 600:ןקת,הדבעמתקידבי”פע,ןרציהינותנ*

בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים *נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי 
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