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מפרט טכני
1.5 טורבו דיזל

K9K

1.3 טורבו בנזין
HR13

1.3 טורבו בנזין ידני
HR13

מנוע
דגם מנוע

4טורי,  4טורי,  4טורי,  תצורה, מספר בוכנות

1461 1332 1,332 נפח (סמ"ק)

76X80.5 72.2X73.1 72.2X73.1 קדחXמהלך (מ"מ)

15.1:1 9.25:1 9.25:1 יחס דחיסה

115/3750 160/5500 140/5000 הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)

26.5/2000 27.5/1600-3500 24.5/1600-3500 מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)

סולר  סוג דלק אוקטן נטול עופרת95בנזין  אוקטן נטול עופרת95בנזין 

תיבת הילוכים
DCTאוטומטית  DCTאוטומטית  סוג התיבה הילוכים6ידני 

יחס העברה :

4.462 4.462 3.727 ראשון

2.647 2.824 1.947 שני

1.438 1.594 1.322 שלישי

0.976 1.114 0.975 רביעי

0.755 0.851 0.763 חמישי

0.683 0.771 0.638 שישי

0.547 0.638 שביעי

3.869 3.895 3.686 אחורי
2X4 2X4 2X4 הנעה

שלדה
מוט מק'פרסון עם מיני תת שלדה בחיבור קשיח מתלים קדמיים

קורת פיתול מתלים אחוריים

דיסק מאוורר בלמים קדמיים

דיסק בלמים אחוריים

הגה כח עם מסרק משונן היגוי
ABS,EBD,BAS,ESP מערכות סיוע לבלימה

225/45R19, 215/55R18, 215/60R17  מידת צמיגים

מידות ומשקלים
4394 4394 4394 אורך כללי (מ"מ)

1806 1806 1806 רוחב כללי (מ"מ)

1590 1590 1590 גובה כללי (מ"מ)

2646 2646 2646 מרווח סרנים (מ"מ)

903 903 903 שלוחה קדמית (מ"מ)

845 845 845 שלוחה אחורית (מ"מ)

1560 1560 1560 מפסק גלגלים קדמי  (מ"מ)

1560 1560 1560 מפסק גלגלים אחורי (מ"מ)

1475 1390 1375 משקל עצמי (ק"ג)

1975 1885 1870 משקל כללי (ק"ג)

500 495 495 משקל העמסה מירבי (ק"ג)

1074 1030 977 עומס מירבי בסרן הקידמי (ק"ג)

1024 978 960 עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)

737 695 687 משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)

1500 1500 1300 משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)

55 55 55 נפח מיכל דלק (ליטר)

16 נפח מיכל אוריאה (ליטר)

561 561  561 נפח תא מטען (ליטר) 

430 430  430 נפח תא מטען (עם מדף)-(ליטר)

1598 1598  1598 נפח תא מטען (מקופל)-(ליטר)

* 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.

AcentaAcentaAcenta TopAcenta Techביצועים
 Tekna/ Acenta Tech

DesignAcenta Acenta
Tech

4.5 4.5 7.3 7.3 6.7 6.7 6.6 עירונית
4.1 3.8 4.9 4.9 4.6 4.6 4.5 בינעירונית  צריכת דלק 

(ליטר ל- 100ק"מ)      
4.2
142

6
183

10.72
13

4
139

5
183

10.72
13

5.8
161
11

198
10.72
10.1

5.8
160
11

198
10.72
10.1

5.4
157
10

198
10.72
10.1

5.4
156
10

198
10.72
10.1

5.3
154

8
193

10.72
10.5

משולבת
פליטת C02 (גר'/ק"מ)

דרגת זיהום
מהירות מירבית (קמ"ש)

רדיוס סיבוב (מ')
תאוצה מ0-100 ק"מ/לשעה (שניות)

 30,000 ק"מ או שנה (המוקדם מבניהם)מרווח טיפולים

 --



מפרט אבזור

.Acenta-Tech Design לתשומת ליבך, שים לב כי ממשק אנדרואיד לא בהכרח יעבוד בישראל, ייתכן כי לא תינתן תמיכה בשפה העברית למערכת המולטימדיה ברמת גימור *
* חלק מיישומי מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן אותם, ולפיכך אין היצרן או יבואן מחוייבים לכך. בנוסף, המערכת כוללת תשתית גישה 

אינטרנטית למערכת הניווט ואפליקציות נוספות. יתכן ויישומי מערכת הניווט והאפליקציות הנוספות לא יהיו פעילים עקב מגבלות בחיבור ו/או שימוש בהן על ידי יצרני המכשיר הסלולרי.
ותוכנות ההפעלה של המכשיר הסלולרי ו/או בשל עדכוני גרסה של ספק מערכת הניווט והאפליקציות הנוספות.

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

**** מידת הגלגל החלופי שונה 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.

TEKNA
 ACENTA-TECH

DESIGN
ACENTA-

TECH
 ACENTA

TOP ACENTA אבזור פנימי

כת ממשק אפל ואנדואיד*ומת מולטימדיה עם מסך מגע תרכמע
- - - ט*וכת ניורמע

- - 0°36ת  היקפיגהלתצות   מצלמו4
ת שמערכגה על מעההטה משלי

מקולים ר6
רס רוומצלמת

גה**מההשלטת  נBluetoothת דיבורי
 XAU- וUSBמשק מ

- - עהלהנר תו+ כפתחלא מפיאה לויצסה כני
+ בלם יד חשמליO HOLDUT Aת פונקציי

ת***ם מפוצל אקלירתבק
ורהה למניעת סינומתכת וריראה אחמ

וני" צבע5תקדם עם מסך מחשב דרך מ
ת מההגהשלטת נרומהית  הגבלכתת שיוט ומערבקר

ורולעומק בציפוי עבה כוונן לגותגלגל הגה קטום מ
- - שבים קדמיים בעיצוב ספורטיבי ייחודימו

3Dרה בתפינאפה ור מלא ע בד פרימיום בד פרימיום בד בד וד מושביםריפ
חשמלי בה ולעומקוננים לגותכום קדמיים מושבימ

- - - -  קדמייםםחימום מושבי
ון  אחס תאםנהג עשענת יד למ

ת האחורירהשו הת יד לנוסעימשענ
תואחוריית  קדמיאהרת קרתאו

6040/תקפל ומתפצל רי מ אחושבמו
12V שקעי 2

וניר חיצאבזו
"19 "19 "18 "17 "17  אלומיניוםוקיחיש

שחור כב הרבצבע שחור שחור שחור ואחורי קדמי פגוש
שחור כב הרבצבע שחור שחור שחור חתונים תותמגיני דלת

כב הרבצבע כסוף כב הרבצבע כב הרבצבע כב הרבצבע ות צדמרא
רייםואחו קדמיים חיישני חנייה

 המגביםת של אוטומטילהלהפעשם חיישני ג
ת פנייהתו איםת עתקפלות חשמלית צד ממראו

- שמש חשמלית קבוע עם סוכך כיגג זכו
- וןות גגמסיל

- - תכהוות  אחוריותששמ
LED לוגןה לוגןה לוגןה לוגןה יתפנסי חז

- - - - AFSיה וקבי פנית עפנסי חזי
LEDות נסיעה ביום אור

 קדמייםרפלפנסי ע
- - כרישת אנטנ

י****גלגל חלופ
ותבטיח

ויר אוותרי כ6
 אוויר לנוסעותוק כריתני

תינוקשב חה של מוטותקנה ב להISOFIXעוגני 
ור לחץ אוויר בגלגליםת לניט- מערכ  TPMS

ESPתרת יציבובקכת  - מער
ABSת גלגליםכת למניעת נעיל - מער
EBDמהמאמצי הבליקת כת לחלו - מער

STCכהרת משיבקכת  - מער
יהעה בעליר לנסית עז- מערכ  HSA

ת עזר לבלםרכ- מע  BA
 VDCתנאמיות דירת יציב- בק

ety ShieldNSS - Nissan Safת תקדמת מחבילת בטיחו
 LDWתיביה מנת סטית בקרת בטיחורכ- מע
  FCAרכב לפניםמהר מרחק ת לניטורכ- מע

- - - SWBת""מיהוי בשטח ת לזת בטיחוכ - מער-
  TSRעהתנוורי תמרוי ת לזיהרכ- מע

 P-FEB - מערכת לבלימה במצבי חירום הכוללת 
זיהוי הולכי רגל*****

HBA - אורות גבוהים ונמוכים אדפטיביים
-IPS   - מערכת עזר לחנייה אוטומטית במקביל ובמאונך - - -

-DAA - מערכת התראה על עייפות הנהג - - -
-CTA - מערכת לזיהוי תנועה חוצה  - - -



 קירורית
 LP00011541 :מק"ט

ice chrome כיסוי מראות 
 LP00011609 :מק"ט

 כיסוי מראות שחור מטאלי
 LP00021636 :מק"ט

 כיסוי מראות
 LP00021638 :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

 פסי קישוט
 LP00021640 :מק"ט

 מדרכות צד
 LP00020664 :מק"ט

פס קישוט כרום מט 
 LP00021648 :מק"ט



 גגון מקשר
 LP00011606 :מק"ט

 גגון רוחב
 LP00011605 :מק"ט

 מגיני בוץ
 LP00011601 :מק"ט

LED תאורת קבלת פנים 
 LP00021649 :מק"ט

 צילוני שמש
 LP00011598 :מק"ט

 שטיח לבד לתא מטען
 LP00011610 :מק"ט

 משטח גומי לתא מטען
 LP00011603 :מק"ט

 פס קישוט תחתון לחזית הגריל
 LP00022105 :מק"ט



זיהום מזערי151413121110987654321זיהום מירבי

**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

1 3 5 80 2 4 6 7

רמת אבזור בטיחותי תאור דגם קוד דגם

5  Acenta דניי ןבנזי   1.3T MC שקאיק 129
5  Acenta 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי 126
5 Acenta Top טוטומא יןבנז   3T MC.1 קשקאי 147
5 Acenta-Tech 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי 142 + 127
5 Acenta-Tech Design 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי 146
6 Tekna בוטור בנזין  1.3T MC קשקאי 143 + 128
5  Acenta 1.5 דיזל  אוטומטT MC קשקאי 133
5  Acenta-Tech 1.5 דיזל אוטומטT MC קשקאי 134

* 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.

ת זיהוםרמ ת דלק צריכ
וניירבינע

ת צריכ
וניירדלק ע ור דגםתא

8 4.5 6.6  Acenta דניי ןבנזי   1.3T MC שקאיק
10 4.6 6.7  Acenta 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי
10 4.6 6.7 Acenta Top טוטומא יןבנז   3T MC.1 קשקאי
11 4.9 7.3 Acenta-Tech 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי

11 4.9 7.3 Acenta-Tech Design 1.3 בנזין אוטומטT MC קשקאי
11 4.9 7.3 Tekna בוטור בנזין  1.3T MC קשקאי
5 3.8 4.5  Acenta 1.5 דיזל  אוטומטT MC קשקאי
6 4.1 4.5  Acenta-Tech 1.5 דיזל אוטומטT MC קשקאי

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ° מערכת אופציונאלית להתקנה  מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

םירוית בעת חטטומימה אובל   • יביתטט אדפיובקרת ש יריות אווכר   6
י תנועהי תמרוריהוז  • גלי ריהוי הולכז  • יבמנתיה יבקרת סט  •
יגלגלי רכב דו יהוז  מצלמת רוורס  • יביה מנתיית לסטטיבבקרה אק  

ית באורותטיטה אוטומשל   • יחותגורות בטי חישנחי םיטור מרחק מלפנינ   •
םיגבוה -"שטח מת"י רכב בי כלזיהו  

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב טקנהפירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב אסנטה, אסנטה טק, אסנטה טופ ואסנטה טק דיזיין

םירוית בעת חטטומימה אובל   • יביתטיוט אדפבקרת ש יריות אווכר   6
י תנועהי תמרוריהוז  • גלי ריהוי הולכז  • יבמנתיה יבקרת סט  •
יגלגלי רכב דו יהוז יביה מנתיית לסטטיבבקרה אק   • מצלמת רוורס 

ית באורותטיטה אוטומשל   • יחותגורות בטי חישנחי םיטור מרחק מלפנינ   •
םיגבוה -"שטח מת"י רכב בי כליהוז  •
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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

www.nissan.co.il




