
 רת גימורט טכני ורמומפ



 Q30 1.6T  LUXE דגם

 האצ׳בקסוג מרכב 

 5/5 םימספר דלתות/מושב

 ומשקלים ותמיד

 4,425 אורך )מ״מ(

 1,495 גובה )מ״מ(

 1,085 רוחב )מ״מ(

 2,700 ם )מ״מ(יגלגל יסבס

 1,541 ג(י )ק״משקל עצמ

 1,920 ג(משקל כולל מותר )ק״

 379 ג(י )ק״ירבמשקל העמסה מ

 750(גק״) םיגרור ללא בלמ י שלירבמשקל מ

 1,400(גק״) םים בלמגרור ע י שלירבמשקל מ

 235/50R18 םיגצמי ידתמ

 50 טר(ייכל דלק )לנפח מ

 430 טר(י- )ל י לא מקופל(נפח תא מטען )ספסל אחור

 נועמ

 םיינדרילצ 4 רבו בנזין,טוסוג מנוע ומספר צילינדרים 

 1,595 נפח מנוע )סמ״ק(

 156/5,300 י )סל״ד/כ״ס(ירבהספק מ

 25.5/1,250-4,000 ג״מ(י )סל״ד/קירבט ממומנ

 םיהילוכ 7 ם,יאוט׳ כפולת מצמדסוג תיבת הילוכים 

 יתהנעה קדמהנעה 

 ביצועים

 7.6 ק״מ( 100-יטר ל)ל WLTP יכת דלק משולבתצר

 172 ם/ק״מ(גר)CO2 טתיפל

 14 ירם אויהוגת זדר

 215 ית )קמ״ש(ירות מירבמה

 8.9 יות()שנ 0-100 צהתאו

 11.4 יבובקוטר ס

XXX.X 

XXX.X 
XXX.X4,425 1,805 

1,475 

2,700 

                 
     
    

 

 

   

 

 

 םינותנ .םיבייחמה םיאפוריאה םינקתה יפ לע תועצובמה הדבעמ תוקידבב ועבקנ הלא םינותנ .ןרציהמ ולבקתהש םינותנ לע ססובמ הז ןולע
 סחיב דבלב האוושהל ודעונש ,םייסחי םינותנ םנה טרפמב םינותנהמ קלח .עונמהו בכרה לש האלמ תוניקת לע ,רתיה ןיב ,םיססובמ הלא
 ,ינכטה טרפמה תא ,תמדקומ העדוה אלל ,תונשל תוכזה תא םמצעל םירמוש ןאוביה וא/ו ןרציה .דבלב השחמהל תונומתה .םירחא בכר ילכל
 .ח.ל.ט .בייחמ גצמ הווהמ וניא הז טרפמ .רוזבאהו תופסותה ,דויצה



חישוקי אלומיניו ם “18  

Q30 LUXE 
להדממת המנוע בעצירה  Start & Stop  מערכת

 7 כריות אוויר )קדמיות, צדדיות, וילון, ברכיים( 
*  Bluetooth דיבורית

USB  2 שקעי
בלם יד חשמלי 

בקרת אקלים מפוצלת 
פתחי אוורור לנוסעי שורה אחורית 

חימום מושבים קדמיים 
(FC W( מערכת התרעה מפני התנגשות חזיתית

(L DW( מערכת התרעה מפני סטייה מנתיב

3 מצבי נהיגה 
רמק ולים** ו- 6 מערכת שמע רדיו- דיסק עם מסך מגע “  7

העברת הילוכים ספורטיבית מגלגל ההגה 

מצלמת רוורס 
חיישני חניה קדמיים ואחוריים 

LED  מראות צד בצבע הרכב עם איתות
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור 
מראות צד עם מניעת סינוור אוטו’ וקיפול חשמלי 

(FEB ( מערכת עזר לבלימת חירום

האינטגרלי שברכב לא  יעבוד  באופן מיטבי  או לא  יעבוד כלל עם  מכשיר הטלפון שברשות ך. Bluetooth  -לתשומת לב ך, ייתכן והתקן ה  * 
ולפיכך אין היצרן  או היבואן   חלק  מיישומי  מערכת המולטימדיה המותקנת ברכב זה  אינם פעילים בישראל ו/או לא ניתן לעדכן  אותם ,  ** 
ייתכן ויישומי מערכת הניווט לא יהיו פעילים עקב   המערכת כוללת תשתית גישה אינטרנטית למערכת הניוו ט. בנוס ף, מתחייבים לכ ך.

עדכוני גרסה של ספק מערכת .



*8899  | infiniti-cars.co.il 

רמת האבזורתיאור דגםקוד דגם
הבטיחותי

145Q30 1.6T  LUXE23 4 5 80 21 6 72 
 LUXE הגימור ברמת ברכב קנותהמות הבטיחות מערכות פירוט

מערכת למניעת שכחת ילד ברכב םטית באורות גבוהיטה אוטומשלי םם ואופנועייי רוכב אופנייהומערכת לז  יביה מנתיעת סטית למניבמערכת אקט
י תמרורי מהירותיהומערכת לז מת" טחי רכב ב"שיהוי כלמערכת ז  םירוית בעת חמטטוימה אומערכת בל

יעה לאחורטית בנסימה אוטומבל מצלמות רוורס  יתיביוט אדפטבקרת ש
יכוזיפות או חוסר רהתרעה במצב של עי ירת חגורותי חגיישנח  יהוי הולכי רגלמערכת ז

גם הרכבינה מותקנת בדמערכת שא ית להתקנהופציונאלמערכת א גם הרכבמותקנת בד מערכת  מקרא:

נתוני צריכת דלק
ק״מ(* דרגת זיהום משולב)בליטרים ל-100

אויר **

Q30 1.6T  LUXE7.614 

 .WLTP# ןקת .הדבעמ תקידב י"פע ,ןרציה ינותנ *
 (,תמוסרפב יעונמ בכרמ ריווא םוהיז ינותנ יוליג) יקנ ריווא תונקת יפל תבשוחמ הגרדה **

 2009. ט"סתשה

14 15141312 יברמי םוהיז
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