SENTRA

מפרט טכני
סדאן  4דלתות

סוג המרכב

מנוע

MRA8DE

דגם מנוע
תצורה ,מספר בוכנות
נפח (סמ"ק)
קדח  Xמהלך (מ"מ)
יחס דחיסה
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
סוג דלק
אספקת דלק

טורי4,
1,798
79.7 X 90.1
9.9:1
130/6,000
17.7/3,600
בנזין  95אוקטן נטול עופרת
הזרקה רב נקודתית

תיבת הילוכים

אוטומטית Xtronic CVT

סוג התיבה
יחסי העברה

ראשון
שני
שלישי
רביעי
חמישי
שישי
סופי
אחורי

שלדה

Low:4.006~HI:0.55

3.517
3.77
עצמאי ,מוט מייצב
קורת פיתול עם מוט מייצב
דיסק מאוורר
דיסק
הגה כוח בעל תגבור הידראולי  -חשמלי

מתלים קדמיים
מתלים אחוריים
בלמים קדמיים
בלמים אחוריים
היגוי
מערכות סיוע לבלימה
מידת צמיגים

ABS,EBD,BAS,ESP
205/50 R17

מידות ומשקלים

4,635
1,760
1,495
2,700
1,324
1,750
426
920
850
0
50

אורך כללי (מ"מ)
רוחב כללי (מ"מ)
גובה כללי (מ"מ)
מרווח סרנים (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כללי (ק"ג)
משקל העמסה מירבי (ק"ג)
עומס מירבי בסרן הקדמי (ק"ג)
עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)
כושר גרירה
נפח מיכל דלק (ליטר)
נפח תא מטען (לא מקופל)(-ליטר)

427

ביצועים
עירונית
בינעירונית
משולבת

צריכת דלק
(ליטר ל 100-ק”מ)

9.3
5.5
6.9
161
10.6
 15,000ק״מ או שנה  -המוקדם מביניהם

פליטת ( - CO2גר׳/ק״מ)
קוטר סיבוב (מ׳)
תדירות טיפולים

רמת האבזור הבטיחותי6 :

0 1 2 3 4 5 6 7 8
פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
שליטה באורות גבוהים
בקרת שיוט אדפטיבית
 6כריות אויר
בלימה אוטומטית בעת חירום
• זיהוי הולכי רגל
• בקרת סטייה מנתיב
• זיהוי תמרורי תנועה
• מצלמת רוורס
• ניטור מרחק מלפנים
• זיהוי רכב דו גלגלי
זיהוי כלי רכב ב"שטח מת" חיישני חגורות בטיחות
מקרא • :מערכת מותקנת בדגם הרכב  °מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
נתוני צריכת דלק בליטרים ל 100-ק"מ*
בינעירוני
9.3
עירוני

דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי*

5.5

זיהום מירבי 15
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זיהום מזערי

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

מפרט אבזור
דגם

SR

אבזור פנימי
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע צבעוני וממשק אנדרואיד *
אפליקציית ניווט WAZE
שליטה מגלגל ההגה על מערכת שמע
 6רמקולים
מצלמת רוורס
דיבורית  Bluetoothנשלטת מההגה **
ממשק  USBלחיבור אביזרי שמע חיצוניים
חיבור  AUXלחיבור מקור שמע חיצוני
מפתח חכם לכניסה ללא מפתח
כפתור להנעה
מחשב דרך עם מסך ״ 5צבעוני
 3מצבי נהיגה ,ECO :רגיל וספורט
בקרת שיוט נשלטת מההגה
 4חלונות חשמל עם הפעלה בלחיצה אחת לחלון הנהג
גלגל הגה בכיסוי עור מתכוונן לגובה ולעומק
חימום מושבים קדמיים
מושב נהג מתכוונן לגובה ולעומק
משענת יד בקונסולה מרכזית עם תא אחסון
משענת יד שורה אחורית עם מחזיקי כוסות
מחזיקי כוסות קדמיים
כיס אחסון בגב מושבים קדמיים
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 40/60
תאורת קריאה קדמית
תא אחסון למשקפיים
*תאימות מכשיר הסלולר לתוכנת ה Bluetooth-איננה תקפה לכל המכשירים המשווקים בישראל ואין היצרן מחויב לכך.
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✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
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✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
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אבזור חיצוני
חיישני תאורה
מראות צד בצבע הרכב עם פנסי איתות וכיוונון חשמלי
חישוקי אלומיניום ״17
פנסי ערפל
ספויילר אחורי
גימורי כרום
גלגל חלופי ***

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

בטיחות
 2כריות אוויר קדמיות דו-שלביות לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר צד לנהג ולנוסע
 2כריות אוויר מסוג וילון לאורך צידי הרכב
ניתוק כריות אוויר לנוסע
עוגני  ISOFIXלהתקנה בטוחה של מושב תינוק
 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים
 - ESPמערכת בקרת יציבות
 - ABSמערכת למניעת נעילת גלגלים
 - TCSמערכת בקרת משיכה
 - EBDמערכת לחלוקת מאמצי הבלימה
 - BASמערכת להגברת כוח הבלימה בזמן חירום
קורות חיזוק והגנה בדלתות הרכב
נעילה מרכזית

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

מערכת בטיחות מובילאיי בהתקנה מקומית
מערכת לניטור מרחק מלפנים עם התרעה בפני התנגשות
התרעת התנגשות ברכב דו-גלגלי
מערכת לזיהוי הולכי רגל
מערכת בקרת סטייה מנתיב
מערכת לזיהוי תמרורי תנועה

✓
✓
✓
✓
✓

*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 ניווט .יתכן 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
*** מידות הגלגל החלופי שונות ממידות הצמיגים המקוריים .הגלגל החלופי מיועד לנסיעת חירום בלבד עד  80קמ"ש

צבעים
SEN012 017

אדום
A20

כחול פנינה מטאלי
RAY

שחור
KH3

אפור מטאלי
KAD

כסף מטאלי
K23

לבן פנינה מטאלי
QAC

www.nissan.co.il
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 .ט.ל.ח

