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רכב פנאי-שטח 5 דלתותסוג מרכב

1.33 טורבו בנזין1.33 טורבו בנזין ידנימנוע
HR13HR13דגם מנוע

טורי, 4טורי, 4תצורה, מספר בוכנות
1,3321,332נפח )סמ"ק(

72.2X73.172.2X73.1קדח X מהלך )מ"מ(
9.25:19.25:1יחס דחיסה

140/5000160/5500הספק מירבי )כ"ס/סל"ד(
24.4/1600-350027.4/1600-3500מומנט מירבי )קג"מ/סל"ד(

בנזין 95 אוקטן נטול עופרתבנזין 95 אוקטן נטול עופרתסוג דלק

תיבת הילוכים
אוטומטית DCTידני 6 הילוכיםסוג התיבה

יחס העברה:
3.7274.462ראשון

1.9472.824שני
1.3221.594שלישי
0.9751.114רביעי

0.7630.851חמישי
0.6380.771שישי
0.638סופי

3.6863.895אחורי
2X42X4הנעה

שלדה
מוט מק'פרסון עם מיני תת שלדה בחיבור קשיחמתלים קדמיים

קורת פיתולמתלים אחוריים
דיסקבלמים קדמיים

דיסקבלמים אחוריים
הגה כח עם מסרק משונןהיגוי

ABS, EBD, BAS, ESPמערכות סיוע לבלימה

 215/45R19 (Tekna), 215/55R18 (Acenta-Tech), 215/60R17 (Acenta)מידת צמיגים 

מידות ומשקלים
43944394אורך כללי )מ"מ(
18061806רוחב כללי )מ"מ(
15901590גובה כללי )מ"מ(

26462646מרווח סרנים )מ"מ(
903903שלוחה קדמית )מ"מ(

845845שלוחה אחורית )מ"מ(
15601560מפסק גלגלים קדמי  )מ"מ(
15601560מפסק גלגלים אחורי )מ"מ(

13751390משקל עצמי )ק"ג(
18701885משקל כללי )ק"ג(

497495משקל העמסה מירבי )ק"ג(
9771030עומס מירבי בסרן הקידמי )ק"ג(
960978עומס מירבי בסרן האחורי )ק"ג(

687695משקל מירבי של גרור ללא בלמים )ק"ג(
13001500משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק"ג(

5555נפח מיכל דלק )ליטר(
561561נפח תא מטען )ליטר(

430430נפח תא מטען )עם מדף( - )ליטר(
15981598נפח תא מטען )ספסל אחורי מקופל( - )ליטר(

ביצועים

 צריכת דלק
)ליטר ל-100 ק"מ(

6.6Acena 6.7 Acenta-Tech/Tekna 7.3עירונית
4.5Acena 4.6 Acenta-Tech/Tekna 4.9בינעירונית

5.3Acena 5.4 Acenta-Tech/Tekna 5.8משולבת
Acenta-Tech/Tekna 122 Acenta 120.8131פליטת CO2 )גר'/ק"מ(

3Acenta 3 Acenta-Tech/Tekna 4נתוני זיהום

193199מהירות מירבית )קמ"ש(
10.7210.72רדיוס סיבוב )מ'(

20,000 ק"מ או שנה - המוקדם מביניהםמרווח טיפולים

10.59.9תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

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 מן המצוין במפרט זה.

מפרט טכני

**באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה בין עירונית לזמן ומהירות 
מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב.



מפרט אבזור
ACENTAACENTA TECH TEKNAאבזור פנימי

מערכת מולטימדיה מסך מגע עם ממשק אפל ואנדרואיד*
-4 מצלמות לתצוגה היקפית 360°
שליטה מההגה על מערכת שמע

6 רמקולים
מצלמת רוורס

דיבורית Bluetooth נשלטת מההגה** 
AUX -ו USB ממשק

-כניסה ויציאה ללא מפתח + כפתור להנעה
בקרת אקלים מפוצלת***

מראה אחורית מתכהה למניעת סינוור
מחשב דרך מתקדם עם מסך "5 צבעוני

בקרת שיוט ומערכת הגבלת מהירות נשלטת מההגה
גלגל הגה קטום מתכוונן לגובה ולעומק בציפוי עור

-מושבים קדמיים בעיצוב ספורטיבי ייחודי
עור מלא נאפה בתפירה 3Dבד פרימיוםבדריפוד מושבים

חשמלימושבים קדמיים מתכוונים לגובה ולעומק
--חימום מושבים קדמיים

חשמלי 4 כיוונים למושב נהגתמיכת גב תחתון במושבים הקדמיים
משענת יד לנהג עם תא אחסון

משענת יד לנוסעי השורה האחורית
קדמית+אחוריתקדמית+אחוריתקדמיתתאורת קריאה

מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60
12V 2 שקעי

אבזור חיצוני
"19"18"17חישוקי אלומיניום

חיישני חנייה קדמיים ואחוריים
חיישני גשם להפעלה אוטומטית של המגבים

מראות צד מתקפלות חשמליות עם איתות
-גג זכוכית קבוע עם סוכך שמש חשמלי

-מסילות גגון
-שמשות אחוריות כהות

LEDהלוגןהלוגןפנסי חזית

AFS פנסי חזית עקבי פנייה--
LED אורות נסיעה ביום

פנסי ערפל קדמיים
-תא מטען בעל רצפה כפולה ואפשרויות חלוקה

גלגל חלופי ****

בטיחות
6 כריות אוויר

ניתוק כריות אוויר לנוסע
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק

TPMS - מערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים 
- מערכת בקרת יציבות  ESP

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

BAS - מערכת להגברת כח הבלימה בזמן חירום
בלם חנייה חשמלי

AUTO HOLD בדגם ידני בלבדפונקציית--
IRC - בקרת נוחות נסיעה חכמה לשיפור תנודות המרכב בדרכים משובשות

ITC - בקרת פנייה חכמה למניעת סטיית הרכב מקו הפנייה האופטימאלי
בגיר אוטומט בלבדIEB - בלימת מנוע חכמה לסיוע בפניות והאטה 

 NSS - Nissan Safety Shield  חבילת בטיחות מתקדמת
LDW - מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב

FCA  - מערכת לניטור מרחק מהרכב לפנים
--BSW - מערכת בטיחות לזיהוי ב-״שטח מת"

-MOD - מערכת בטיחות לזיהוי הולכי רגל 360°
TSR  - מערכת לזיהוי תמרורי תנועה

EAB  - מערכת לבלימת חירום אוטונומית לעצירת חירום*****
אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים

--IPS    - מערכת עזר לחנייה אוטומטית במקביל ובמאונך
DAA  - מערכת התראה על עייפות הנהג

מערכת לזיהוי הולכי רגל

* חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או היבואן מתחייבים לכך. בנוסף, 
המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת הניווט. ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט.

**לתשומת לבך, יתכן והתקן ה- Bluetooth האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.
***לחיצה תכופה על דוושת הבלם של הרכב )פמפום תדיר(, עשויה לגרום לירידה בתפוקת המזגן במקרים מסוימים. מומלץ להימנע מפמפום כאמור.

****מידות הגלגל החלופי שונות ממידות הצמיגים המקוריים. הגלגל החלופי מיועד לנסיעת חירום בלבד עד 80 קמ"ש.
*****מערכת עזר משלימה לנהג הפועלת בכפוף לתנאי הכביש, מהירות הרכב, אופן הנהיגה ומגבלות נוספות. לפרטים יש לעיין בספר הרכב.



ice chrome כיסוי מראות 
 LP00011609 :מק"ט

 כיסוי מראות שחור מטאלי
 LP00021636 :מק"ט

 כיסוי מראות
 LP00021638 :מק"ט

 קירורית
 LP00011541 :מק"ט

 אירגונית
 LP00019710 :מק"ט

 סט שטיחים
 LP00021549 :מק"ט

 מגיני דלתות
 LP00011604 :מק"ט

פס קישוט כרום ניקל מבריק 
 LP00021648 :מק"ט

 פסי קישוט
 LP00021642 :מק"ט

פס קישוט כרום מט 
 LP00021648 :מק"ט

 פסי קישוט
 LP00021640 :מק"ט

 מדרכות צד
 LP00020664 :מק"ט



 פסי קישוט
בקרוב!

 פסי קישוט
בקרוב!

 מיגון טמבון
בקרוב!

 צילוני שמש
 LP00011598 :מק"ט

 סף דלת
בקרוב!

 מגיני בוץ
 LP00011601 :מק"ט

 מיגון טמבון
בקרוב!

 פסי קישוט
בקרוב!

 שטיח לבד לתא מטען
 LP00011610 :מק"ט

 משטח גומי לתא מטען
 LP00011603 :מק"ט

 גגון
 LP00011605 :מק"ט

 גגון
 LP00011606 :מק"ט

 תאורה
 LP00021649 :מק"ט



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. 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. באם השימוש ברכב יהיה בעיקרו בנסיעה עירונית יתכן ותדלק נורת אזהרה ביחס למסנן החלקיקים של המנוע. במצב זה תתחייב נסיעה 
בין עירונית לזמן ומהירות מסוימים לפי הנחיות היצרן כדי לבצע ניקוי למסנן הנ"ל. לפרטים נוספים ואופן הטיפול הנדרש יש לעיין בספר הרכב. ט.ל.ח

* נתוני צריכת הדלק המופיעים במפרט זה הנם 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.

זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

www.nissan.co.il
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**הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט 2009. Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן

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 טקנהפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב אסנטה / אסנטה-טק
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

נתוני צריכת דלק בליטריםדגם
ל-100 ק"מ*

דרגת
זיהום אויר**

4.53בינעירוני6.6עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין ידני
 Acenta 4.63בינעירוני6.7עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין אוטומטי

Acenta-Tech 4.94בינעירוני7.3עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין אוטומטי
Tekna 4.94בינעירוני7.3עירוני1.33 ל׳ טורבו בנזין אוט׳

קוד 
תיאור דגםדגם

דרגת 
האבזור 

הבטיחותי
129Acenta 1.33 ל׳ בנזין ידניT MC 5קשקאי

126Acenta 1.33 ל׳ בנזין אוטומטT MC 5קשקאי

127Acenta-Tech 1.33 ל׳ בנזין אוטומטT MC 5קשקאי

128Tekna 1.33 ל׳ טורבו בנזיןT MC 6קשקאי


