


מפרט טכני
קופה - 3 דלתותסוג מרכב

2מספר מקומות ישיבה )כולל נהג(
מנוע

VQ37דגם מנוע
V6 , 60°תצורה, מספר בוכנות

3696נפח )סמ"ק(
95.5X86.0קדח X מהלך )מ"מ(

11.0:1יחס דחיסה
344/7400הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(

37.8/5200מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(
בנזין 98 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

הזרקה רב נקודתיתאספקת דלק
תיבת הילוכים

אחורית - 2X4הנעה

סוג התיבה
ידני, 6 הילוכים

מערכת אוט׳ להתאמת סל״ד בהורדת הילוך )גז ביניים(
3.7949ראשוןיחס העברה

2.3248שני 
1.6246שלישי 
1.2718רביעי 
1.0000חמישי 
0.7949שישי 
3.4462אחורי 

3.6923יחס העברה סופי
מוגבל החלקה מסוג ויסקוזידיפרנציאל

שלדה

עצמות עצה כפולות, עם רכיבי אלומיניום ומוט מייצב מתלים קדמיים
 Nismo עליון

עצמאיים רב חיבוריים אלומיניום משולב פלדהמתלים אחוריים
)Chassis Damper( משכך זעזועים לשילדהNismo  קדמי ואחורי

מסרק ומוט משונן עם תגבור כח הידראוליהיגוי

דיסק מאוורר עם קליפר ביציקת אלומיניום, צינורות בלמים 
בלם מפלדה שזורה

ABS, EBD, BAS, ESP, VDCמערכות סיוע לבלימה
R19 245/40קדמימידת צמיגים 

R19 285/35אחורי 

 מידות ומשקלים
4,330אורך כללי )מ"מ(
1,870רוחב כללי )מ"מ(
1,315גובה כללי )מ"מ(

2,550מרווח סרנים )מ"מ(
885שלוחה קדמית )מ"מ(

895שלוחה אחורית )מ"מ(
1,555קדמימפסק גלגלים )מ"מ(

1,580אחורי 
120מרווח גחון )מ"מ(

55/45חלוקת משקל )%(
1,607משקל עצמי )ק"ג(
1,800משקל כללי )ק"ג(

193משקל העמסה מירבי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
940עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

0.31  מקדם גרר
11.4°זווית גישה )מעלות(

16.6°זווית נטישה )מעלות(
72נפח מיכל דלק )ליטר(

235נפח תא מטען )לא מקופל(-)ליטר(
 ביצועים

15.4עירונית )ליטר ל-100 ק"מ( צריכת דלק
7.8בינעירונית )ליטר ל-100 ק"מ(  
10.6משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(  

5.2תאוצה 0-100 )קמ"ש( )שניות(
250מהירות מירבית )קמ"ש(

11.1קוטר סיבוב )מ'(
248פליטת C02 )גר'/ק"מ(

מפרט אבזור
אבזור פנימי

✔מערכת שמע BOSE עם 8 רמקולים )כולל סאבוופר כפול(
✔מערכת פעילה לניטרול רעשים

✔מערכת מולטימדיה רדיו-דיסק עם מסך מגע 7" 
✔מצלמת רוורס 

✔שליטה מההגה על מערכת שמע
✔דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה

✔ממשק USB לחיבור אביזרי שמע חיצוניים
 RECARO מושבי מירוץ✔

✔ריפוד אלקנטרה אדום בשילוב עור שחור
✔הגה, ידית הילוכים, ודיפונים בציפוי אלקנטרה 

✔מפתח חכם
✔כפתור להנעה
✔בקרת אקלים 

✔בקרת שיוט נשלטת מההגה
✔מערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה

 Nismo לוח מכוונים✔
✔דוושות אלומיניום

✔מחשב דרך
✔כיסוי תא מטען

12V 2 שקעי✔
אבזור חיצוני

✔חישוקי אלומיניום RAYS "19 קלים במיוחד בצבע שחור
✔חבילת עיצוב Nismo הכוללת: פגוש קדמי ואחורי, חצאיות צד וספויילר אחורי

Nismo מערכת פליטה✔
Bi xenon פנסי חזית✔
✔תאורת LED אחורית 

Nismo מתלים ספורטיבים✔
✔חיישני תאורה

✔חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים
✔צבע מיוחד נגד שריטות

✔מראות צד מחוממות, מתכווננות ומתקפלות חשמליות
✔מגב לשמשה אחורית

בטיחות
✔6 כריות אוויר

✔VDC - מערכת בקרת יציבות דינמית
✔ESP - מערכת בקרת יציבות

✔ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים
✔EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה

✔BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום
✔קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב

* לתשומת ליבך, יתכן והתקן ה-Bluetooth - האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל על מכשיר הטלפון שברשותך.


