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 QX30 2.0T LUXE TECH דגם

רכב פנאי שטח סוג מרכב 

 5/5 מספר דלתות/מושבים

 קליםומש דותמי

 4,425אורך )מ״מ( 

 1,515גובה )מ״מ( 

גגון   1,530 גובה )מ"מ( עם מסילות

 1,815רוחב )מ״מ( 

 2,700 בסיס גלגלים )מ״מ(

 1,683משקל עצמי )ק״ג( 

 1,990משקל כולל מותר )ק״ג( 

 307 ג(י )ק״ירבמשקל העמסה מ

 750(גק״) םיי של גרור ללא בלמירבמשקל מ

 1,800משקל מירבי של גרור עם בלמים )ק״ג(

 235/50R18 םיגצמי ידתמ

 56 טר(ייכל דלק )לנפח מ

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

 נועמ

צילינדרים סוג מנוע ומספר צילינדרים  טורבו בנזין,  4

 1,991נפח )סמ״ק( 

 211/5,500הספק מירבי )סל״ד/כ״ס( 

 35.7/1,200-4,000מומנט מירבי )סל״ד/קג״מ( 

הילוכים סוג תיבת הילוכים  אוט׳ כפולת מצמדים  7

 כפולההנעה 

 ביצועים

 9.5צריכת דלק עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

 6.5צריכת דלק בין - עירונית )ליטר ל-100 ק"מ(

 7.6צריכת דלק משולבת )ליטר ל-100 ק"מ(

)גר'/ק"מ(   CO2 194פליטת 

 230מהירות מירבית )קמ"ש( 

קמ"ש )שניות(   0-100  7.3 תאוצה

 11.2קוטר סיבוב )מ'( 

XXX.X4,425 

XXX.X 

XXX.X 

1,815 

1,530 

2,700

בין מבוססים, אלה נתונים יבים.המחיהאירופאים  התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות קבעונאלה  נתונים מהיצרן. קבלושהתנתונים  על מבוסס זה עלון 
לבד.בלהמחשה  התמונות אחרים. רכב לכלי ביחס לבדבלהשוואה  שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הרכב של מלאה תקינות על היתר, 
ט.ל.ח. יב. מחימצג  מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הטכני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הזכות את לעצמם שומרים יבואןהו/או  היצרן 



 

  

 

 

 

QX30 LUXE TECH 
 ירהממת המנוע בעצלהד Start&Stop מערכת

 םמפתח חכ

 *7גע “ם מסך מיסק ע-דיומערכת שמע רד

 **Bluetooth יתיבורד
 USB ישקע 2

ייד חשמל םבל

 םירמקול 10 הכוללת BOSE מערכת שמע 

 םיים קדמים מושביקוזכרונות למ

 יכת גב תחתוןמק ותמגובה, עו- םיים קדמיי למושביוון חשמלכ

 םיים קדמים מושבימוח

 צלתם מפובקרת אקלי

 י השורה האחוריתי אוורור לנוסעפתח

 יפוד עורר

 LED ירהתאורת אוו
 יית פנורמג זכוכג

 גוןג ילותמס

 םים כהייחלונות אחור

 18ם “יויני אלומישוקח

םיים ואחוריייה קדמישני חניח

 )AFSיה )עוקבת פנ LED תאורת 

 LED יתותם אגימור כסוף עמראות צד ב
 ייפול חשמלם קמראות צד ע

 ינווריעת סית מתכהה למנמראה מרכז

 ם(יייות, וילון וברכיות, צדדיר )קדמיות אוכר 7

 )FCAים )יטור מרחק הרכב מלפנמערכת לנ

 )LDWייה מנתיב )טמערכת התרעה מפני ס

 )BSWמערכת להתראה בשטח “מת” )

 )MODים )ים נעי עצמיהומערכת לז +360° יותיקפמצלמות ה

 )IPSית )טמערכת עזר לחניה אוטומ

 )FEBירום )ימת חמערכת עזר לבל

 )ACCית )יבט אדפטיובקרת ש

 )AHBים )ייבאורות אדפט

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

 האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך. Bluetoothלבך, ייתן והתקן ה-לתשומת  **





 תי:ור הבטיחורמת האבז
רוזבאת המר  יתוחיבטה םדג וראית םדג דוק
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 LUXE TECH ורת הגימרמת ברכב בתקנות המוות הבטיחכווט מערפיר

כריות אוויר  זיהוי הולכי רגל  7 
מצלמת רוורס  •בקרת סטייה מנתיב   •

מנתיב   חיישני חגורות בטיחות בקרה אקטיבית לסטייה
מקרא:  בלימה אוטומטית בעת חירום •ניטור מרחק מלפנים  •

זיהוי תמרורי תנועה  זיהוי כלי רכב בשטח מת • מערכת מותקנת בדגם הרכב •
גלגלי בקרת שיוט אדפטיבית  •  מערכת אופציונאלית להתקנה  ° זיהוי רכב דו

שאינה מותקנת בדגם הרכב   מערכת שליטה באורות גבוהים ונמוכים • מערכת

םוהיז תרגד  מ"ק 100-ל םריטילב תעצוממ דלק תכריצ
ינרוינעיב םדג  ניוריע

14 6.5 9.5 QX30 2.0T Luxe Tech 

 **יענומ בכרמ ריווא וםהיז תגרד

4321 5 6 7 8 9 10 11 י רעזם מהויז15141312י בם מרהויז

Regulation (EC) 715/2007, 71/320/EEC הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת(, התשס"ט  2009.נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה, תקן ** 

 .הז טרפמב ןיוצמה ןמ הנוש תויהל היושע איהו םיפסונ םימרוגו ךרדה יאנת ,הגיהנה יפואמ תעפשומ לעופב קלדה תכירצ .הדבעמ יאנתב קהידב יפ לע ,ןרציה ינותנ יפל םינה הז טרפמב םייעפומה קלדה תכירצ ינותנ *
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