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Q50 HYBRID 3.5L Sport דגם
סדאן מרכב סוג
4/5 מושבי□ / דלתות מספר

מידות!משקלים
4,810 אורך(מ״מ)
1,430 (מ״מ) גובה
1,820 רוחב(מ״מ)
2,850 (מ״מ) גלגלי□ בסיס
130 גחון(מ״מ) מרווח

1,812 עצמי(ק״ג) משקל
2,280 מותר(ק״ג) כולל משקל
468 מירבי(ק״ג) העמסה משקל
750 (ק״ג) בלמי□ ללא גרור של מירבי משקל

1,500 (ק״ג) בלמי□ ע□ גרור של מירבי משקל
1,545 (מ״מ) קדמי גלגלי□ מפסק
1,570 אחורי(מ״מ) גלגלי□ מפסק
1,095 קדמי(ק״ג) מרביבסרן עומס
1,290 אחורי(ק׳׳ג) מרביבסרן עומס

245/40RF19 צמיגי□ מידות
70 (ליטר) דלק מיכל נפח

400 מטען(ליטר) תא נפח
ע1חנ

V6 צילינדרים ומספר מנוע סוג
3,498 (סמ״ק) נפח

306/6,800 מירבי(כ״ס/סל״ד) הספק
68 חשמלי כ״ס מירבי הספק

364 משולב כ״ס מירבי הספק
35.7/5,000 קג״מ/סל״ד מירבי מומנט
27.5/5,000 חשמלי קג״מ מירבי מומנט
55.7/5,000 משולב(קג״מ/סל״ד) מירבי מומנט

הילוכי□ 7 אוטומטית הילוכי□ תיבת סוג
אחורית הנעה

A BS , EBD , B A ,T C S , V D C לבלימה סיוע מערכות
ביצועים

7.3 עירונית ק״מ) 1 ל-סס (ליטר דלק צריכת
8.0 בינעירונית
7.9 משולבת
205 C פליטת 0 (גר׳/ק״מ) 2
15 זיהו□ דרגת

250 מירבית(קמ״ש) מהירות
5.1 (שניות) קמ״ש 0-100 תאוצה
11.2 סיבוב(מ׳) קוטר

מבניהם) (המוקד□ שנה או ק״מ 15,000 טיפולי□ מרווח

4,810
2,850

1,430

1,820
 בין מבוססים, אלה נתונים המס״בים. האירופאיים התקנים פ׳ על המבוצעות מעבדה בבדיקות נקבעו אלה נתונים מהיצרן. שהתקבלו נתונים על מבוסם זה עלון

 בלבד. להמחשה התמונות אחרים. רכב לכלי ביחס בלבד להשוואה שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הרכב של מלאה תקינות על היתר,
ת, הזכות את לעצמם שומרים היבואן ו/או היצרן שנו ט.ל.ח. מחייב. מצג מהווה אינו זה מפרט והאסור. התוספות הציוד, הטכני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא ל



Q50 HYBRID Sport
הבא: ר17האב את כולל

מערכת Start & Stop להדממת המנוע בעצי רה
מפתח חכם וכפתור להנעה

מערכת מולטימדיה Infiniti InTouch ע□ שני מסכי□ ״7, ״ 8
מערכת היגוי אדפטיבית 

בל□ יד חשמלי 
B luetooth דיבורית
 AUX-1 U SB שקעי 

12V שקע
זכרונות למיקום מושבי□ קדמיי□

כיוון חשמלי למושבי□ קדמיים - גובה, עומק ותמיכת גב תחת ון
הגה חשמלי מתכוונן לגובה ולעומק 

חימום מושבי□ קדמיי ם
בקרת אקלים  מפוצלת

פתחי אוורור לנוסעי השורה האחורית 
ריפודי עור  ספורטיביים

L E D תאורת אור יו□ 
L E D פנסי ערפל קדמיים ואחוריי□ 

L E D פנסי□ אחוריי□ 



חלון גג חשמלי 
חיישני גש□ 

בקרת שיוט ומהירות 
חישוקי אלומיניום ״ 19

חיישני חניה קדמיים ואחורי י□
T חיישני לחץ  אוויר P M S

A F S L עוקבת פניה (( E D תאורת 
מראות צד חשמליות עם קיפול חשמלי, חימום ואיתות פנייה 

מראה מרכזית מתכהה למניעת סינוו ר
6 כריות אוויר

( M O D מצלמות היקפיות 360 עם מערכת לזיהוי עצמים נעים (
ISO להתקנה בטוחה של מושב תינוק  FIX עוגני 

מערכת מובילאיי הכוללת:
ניטור מרחק מלפנים, בקרת סטייה מנתיב, זיהוי הולכי רגל ורכב דו גלגלי, זיהוי תמרורי תנועה



 האמור ומת
השיחות׳ דגם תיאור דגם קוד

1 Q50 HYBRID 3.5L Sport 128
וסת

בטינוות
1גבוהה I 2 I 3 I 4 I 5 I וסתם6

בטיתות
ותוגת

sport הגימור ברמת ברכב המותקנות הבטיחות מערכות פירוט

6 כריות אתי ר
•בקרת סטייה מנתיב 

x בקרה אקטיבית לסטייה מנתיב 
• ניטור מרחק מלפנים 

x זיהוי כלי רכב בשטח מת

x בקרת שיוט אדפטיבי ת
•זיהוי הולכי ת ל
• מצלמת רוור ס

x חיישני חגורת בטיחות

x בלימה אוטומטית בעת חירום 
•זיהוי תמרורי תנועה 

x מערכת שליטה באורות גבוהים 
•זיהוי רכב דו גלגלי

סקרא:
• מערכת מותקנת בדגם הרכ ב

ס מערכת אופציונאלית  להתקנה
x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

 זיהום דרגת
אוויר

ק"מ* ל-ססז 0 בליטר ממוצעת דלק צריבת דגם
משולב בינעירוני עירוני

15 7.9 8.0 7.3 Q50 HYBRID 3.5L Sport

מנועי** ננ1מ אוויר זיהום דתת

■סובי זיהום 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ISמזערי זיהום

Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/ee תקן מעבדה, ברקת עפ"׳ היצרן, נתוני c
 נוספים ומגורמים הדרך תנאי ברע, השימוש הנהיגה, מאופי מושפעת והיא הואיל משמעותית שונה להיות עשויה בפועל הדלק צריבת מעבדה. בדיקות לפי הם שלהלן הדלק צריבת נתוני *

.2009 התשס״ט בפרסומת), ממעי מרע אוויר זיהום נתוני נקי(גילוי אוויר תקנות לפי מחושבת **הדרגה






