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SENSORY LUXE

QX60 3.5T  דגם
SUV  מרכב סוג
7/5  םימספר דלתות/מושב

SENSORY LUXE  ליםדות ומשקמי
5,033  אורך )מ״מ(

1,770  גובה )מ״מ(

1,981  רוחב )מ״מ(

2,900  ם )מ״מ(יגלגל יסבס

2,097 2,084  ג(י )ק״משקל עצמ

2,302 2,750  ג(משקל כולל מותר )ק״

653 666  ג(י )ק״ירבמשקל העמסה מ

1,335  ג(י )ק"י בסרן קדמירבעומס מ

1,530  ג(י )ק"עומס מירבי בסרן אחור

 ג(ם )ק"יגרור ללא בלמ י שלירבמשקל מ

2,722  ג(ם )ק"יגרור עם בלמ י שלמשקל מירב

1,010  ית )מ"מ(שלוחה קדמ

1,123  ית )מ"מ(שלוחה אחור

170  מרווח גחון )ממ(

411  טר(י- )ל מטען )ללא מדף( נפח תא

1,178  טר(י-)לית מקופלת(ישנפח תא מטען )שורה של

70  טר(ייכל דלק )לנפח מ

טול עופרתטן נאוק 95 יןבנז  ג דלקסו

 נועמ
VQ35  גם מנועד

םידרינילצ 6,בנזין  םיינדרילסוג מנוע ומספר צ

3,498  נפח מנוע )סמ״ק(

295/6,400  י )סל״ד/כ״ס(ירבהספק מ

37.3/4,800  ג״מ(י )סל״ד/קירבט ממומנ

96 X 81  מהלך )מ"מ( X קדח

םיילוכה 9 תטיומאוט  םיילוכיבת הג תסו

AWD- הכפול  הנעה

ביצועים 
11.8  ק״מ( 100-יטר לית )לירוניכת דלק עצר

9.4  ק״מ( 100-יטר לית )לירונינעיכת דלק בצר

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

15  ירם אויהוגת זדר

 שילדה
יצבימוט מ מוט מק'פרסון עם  םיים קדמימתל

יצבימוט מ י עםיבור עצמארב ח  םייים אחורמתל

יסק מאווררד  םיים קדמיבלמ

יסק מאווררד  םיים אחורמיבל

יגה כח חשמלה  יגויה

11.8  יבוב )מ׳(טר סקו
ABS, EBD  מהיוע לבלימערכות ס

255/50R20  םיגצמי ידותמ

נתונים   נתונים  אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאים המחייבים . עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן .
שנועדו להשוואה  בלבד  ביחס לכלי   על תקינות  מלאה של הרכב והמנוע . חלק  מהנתונים  במפרט הנם נתונים  יחסיים , אלה  מבוססים , בין הית ר,
הציו ד,  את המפרט הטכנ י, ללא הודעה מוקדמת , היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות , התמונות להמחשה בלב ד. רכב אחרים .

ט.ל.ח . מפרט זה אינו מהווה מצג מחיי ב. התוספות והאבזו ר.
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LUXE

LUXE SENSORY

 LUXE גימור זור לרכב ברמתמפרט אב

 בטיחות
כריות אוויר  10 

 ינוקב תה של מושה בטוחלהתקנ LATCH יגנעו
HBA םייבים אדפטגבוהי- אורות 

RCTA ה מאחורה חוצי תנועיהו- מערכת לז 
LDW יבה מנתייטל סה ע- מערכת להתרע 
LDP יבה מנתייטיעת ס- מנ 

P-FEB גלי רי הולכיהום זם עירוי חה במצבימ- מערכת לבל 
BSW ח "מת"ה בשט- מערכת להתרע 

BSI ח "מת"ת בשט- התערבו 
DAA גה על עירנות הנה- מערכת התרע 
FCW םימרחק מלפנ ורטי- נ 

ICC יתיבטט אדפיו- בקרת ש 
AVM יקפיותת הצלמו- מ 
MOD םים נעייהוי עצמ- ז 

SBR טיחותורות בי חגישנ- חי 

 מולטימדיה
מערכת מולטימדיה  12.3" עם תמיכה מלאה בעבר ית,

ו- Android Auto** ייכה בממשקתמ Apple CarPlay 

Apple CarPlay  אלחוטי
מחשב דרך 12.3" מלא )עם תמיכה בעברית(

רמקולים  מערכת  שמע עם  9

 נוחות
 ור להנעהם כפתן עא מטעיות ותם לדלתות קדמח חכמפת

זיכרונות למושב נהג ומראות חוץ 
בקרת אקלים תלת אזורית 

פתחי אוורור לכל שורות המושבים 
הגה טלסקופי עם זיכרונות 

מנופי העברת הילוכים 
מראה מרכזית מתכהה אוטומטית 

בלם יד חשמלי 
מושבי עור 

מצבים חשמליים לכיוון מושבים קדמיים  8 
מצבי תמיכה חשמליים למושב נהג  4 

מצבי תמיכה חשמליים למושב נוסע  2 
מושב אחורי מתקפל ומתפצל  60/40

הנעה מרחוק 

 חיצוני
חישוקי אלומיניום  20"

חלון שמש פנורמי נפתח 
תא מטען חשמלי 

מראות צד מתכווננות ומתקפלות חשמלית עם חימום 
חיישני חנייה קדמיים ואחוריים 

שמשות אחוריות כהות 
מסילות לגגון 

 UV יתורה אחשמש

LED םייראש יםפנס

 LED יתותיום וא אורות 

 םגשי אורות ויישנח

 LUXE סף עלנוב SENSORY מפרט אבזור לרכב ברמת גימור

מולטימדיה
רמקולים   BOSEמערכת שמע  עם  16

 נוחות
חימום גלגל הגה 

מצבי תמיכה חשמליים למושב נוסע  4 
עיסוי למושבים קדמיים 

חימום וקירור למושבים קדמיים 
סוכך שמש ידני לדלת אחורית 

שקעי  212V  

מטען אלחוטי 
 מראות חוץ מתכהות אוטומטית

 חימום לשמשה קדמית
מראה מרכזית חכמה 

 תצוגה עילית

 חיצוני
פתיחה וסגירת תא מטען ללא מגע יד 

 LED הייי פנם עקביפנס

 םייבים אדפטים אורות קדמיע LED יתראש תאורה

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

גרסה של ספק מערכת .

2,900 
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 ורת האבזרמ
תייחובטה אור דגםתי  קוד דגם

7 QX60 3.5L LUXE 4X4 N/A 

7 QX60 3.5L SENSORY 4X4 N/A 53 4 80 21 6 7 

 ט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:פירו
יעה לאחורית בנסימה אוטומטבל ירות חכמהקרת מהב  יבטיה מנתת סיעית למניבמערכת אקט

ריכוז רחוס וא יפותיע של בבמצ ההתרע ח מת"ב ב"שטי רכי כליהומערכת ז  םירות בעת חיטומטימה אות בלמערכ
ברכב ילד יעת שכחתת למנמערכ גורותירת חגי חישניח  יתיבטט אדפיוקרת שב

 םיי אופניורוכב גלי רי הולכם מפנירוימת חמערכת לבל

הוםת זידרג
**יראו שולבמ רוניבינעי רוניעי  ת דלקצריכ תונינ

 *״מ(ק 100-)בליטרים ל

15 10.7 9.4 11.8 QX60 3.5L LUXE 4X4 

15 10.7 9.4 11.8 QX60 3.5L SENSORY 4X4 

נתוני היצרן עפ"י בדיקת  מעבדה ,  * 
 .EPA 40 CFR PART 86, EPA 40 CFR PART 600:ןקת

הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום  אוויר   * * 
מרכב מנועי בפרסומ ת(, התשס"ט  2009.
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