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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. 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
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SELEרמת גימור

אוטומטיתסוג תיבת הילוכים
טיפטרוניק

אוטומטית
טיפטרוניק

מנוע
YD25קוד דגם מנוע

4, טורימס‘ בוכנות, תצורה
16מס‘ שסתומים

2488נפח מנוע )סמ"ק(
100X89קדח X מהלך )מ"מ(

סולרסוג דלק
מסילה משותפת, הזרקה ישירהאספקת דלק

ביצועי המנוע
4000/171הספק מרבי )כ"ס / סל"ד(

2000/41מומנט מרבי )קג"מ / סל"ד(
Euro 4תקן זיהום אוויר

תיבת הילוכים
אוטומטית, 5 הילוכים, טיפטרוניקסוג

3.827ראשוןיחסי העברה
2.368שני

1.520שלישי
1.000רביעי

0.834חמישי
2.613אחורי

3.538יחסי העברה סופי
)4LO 2.596יחסי העברה )מצב

מערכת סיוע בשטח
ALL MOED 4X4

AUTO4 בהתאם לתנאי הדרךWD 2 לביןWD החלפה אוטומטית בין
2WD4X2 הנעה
4Hלנהיגה בתנאי שטח

4LOלנהיגה בתנאי שטח קשים במיוחד
ABLSמערכת בקרת אחיזה אלקטרונית

HDC/HSAמערכת למניעת דרדור הרכב בעליות וירידות

ביצועים
175מהירות מרבית )קמ"ש(

11.8תאוצה 0-100 קמ"ש )שניות(

צריכת דלק
80קיבולת מיכל דלק )ליטר(

7.8מסלול עירוני )ק"מ / ליטר(
11.5מסלול בין עירוני )ק"מ / ליטר(

9.8משולב )ק"מ / ליטר(
276פליטת CO2 )משולב( )גר' / ק"מ(

מערכת בלמים
2 מעגלים, חלוקה אורכית, מגבר בלם, ABSסוג 

דיסק מאווררבלמים קדמיים
דיסק מאווררבלמים אחוריים

ESPבקרת יציבות

היגוי
מסרק משונן, הגה כוחסוג

12.4קוטר סיבוב )מטר(
20:1יחסי היגוי

מערכת מתלים
מתלה עצמאי, עצמות עצה כפולות עם קפיצים ספירלייםקדמית
מתלה עצמאי, מולטילינק עם קפיצים ספירלייםאחורית

צמיגים וחישוקים
17x7JJמידת חישוק )אינץ‘(

255/65R17מידת צמיג

SELEרמת גימור

אוטומטיתסוג תיבת הילוכים
טיפטרוניק

אוטומטית
טיפטרוניק

מידות חיצוניות 
4740אורך )מ"מ(

1850רוחב )מראות מקופלות( )מ"מ(
1865גובה )מ"מ(

2850מרווח סרנים )מ"מ(
795שלוחה קדמית )מ"מ(
1095שלוחה אחורית )מ"מ(

1570מפשק גלגלים קדמי/אחורי )מ"מ(

מידות מטען
190נפח מטען מאחורי שורה 3 )ליטר(
515נפח מטען מאחורי שורה 2 )ליטר(
2091נפח מטען מאחורי שורה 1 )ליטר(

332גובה מטען מרבי )בין בתי גלגל(
1128רוחב מטען מרבי )בין בתי גלגל(

65זווית פתיחת דלתות קדמיות )מעלות(
73זווית פתיחת דלתות אחוריות )מעלות(

עבירות
33זווית גישה )מעלות(

26זווית נטישה )מעלות(
39כושר טיפוס )מעלות(

48.7שיפוע צד מרבי )מעלות(
254מרווח גחון )מ"מ(

משקלים
2281משקל עצמי )ק"ג(

2880משקל כולל מרבי )ק"ג(
599משקל העמסה )ק"ג(

1305עומס מרבי לסרן קדמי )ק"ג(
1710עומס מרבי לסרן אחורי )ק"ג(

3000משקל מרבי מותר לגרור עם בלמים )ק"ג(
750משקל מותר לגרור ללא בלמים )ק"ג(

100משקל מותר על הגג )ק"ג(

מפרט אבזורמפרט טכני
SELEאבזור פנימי
77מספר מושבים
עורבדריפוד מושבים

)Sunroof( גג נפתח-
4 חלונות חשמל

בקרת שיוט
מערכת שמע הכוללת מחליף דיסקים )צ'יינג'ר( ו- 6 רמקולים

פגוש קדמי בצבע הרכב
דיבורית Bluetooth נשלטת מגלגל ההגה

שליטה מההגה על מערכת שמע, מחשב דרך ובקרת שיוט
חיישן גשם

חיישן אפלה
מחשב דרך

מזגן מפוצל עם בקרת אקלים דיגיטלית
משענת יד מרכזית בשורה 2

סוככי שמש עם מראת איפור ותאורה לנהג ולנוסע
משבת התנעה - אימובלייזר

נעילה מרכזית
-מפתח חכם )לפתיחה והתנעה בידיים חופשיות( 

-כיוונון חשמלי למושבים הקדמיים
-שמירת מצבי מושב הנהג ומראות בזיכרון

-חימום מושבים קדמיים
מושב הנהג ארגונומטרי ומתכוונן לגובה

גלגל הגה, ידית הילוכים ובלם יד מצופים עור
תאורת אזור רגליים לנהג ולנוסע

SELEאבזור חיצוני
מראות חשמליות

-מראות צד רוכנות בעת נסיעה לאחור
-מראות בצבע הרכב

פנסי איתות על מראות צד
-תאורה על מראת צד בעת פתיחת דלת נהג

12v 4 שקעי שירות
-פנסי קנסון 

פנסי ערפל קדמיים
מתזים לניקוי פנסים

חלון נפתח בדלת אחורית
-מדרגות צד מקוריות
חישוקי מגנזיום "17
פגושים בצבע הרכב

SELEבטיחות
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר מסוג וילון לשלוש שורות המושבים
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

ABLS - מערכת בקרת אחיזה אלקטרונית
ESP - מערכת בקרת יציבות

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה
BA - מערכת סיוע לבלימת חירום

HDC\HSA - מערכת למניעת דרדור הרכב בעליות וירידות
חיישן למניעת סינוור במראה מרכזית

משענות ראש קדמיות אקטיביות, מתכווננות לגובה
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים, נק' עיגון

3 חגורות בטיחות בשורה שניה, 3 נק' עיגון
עוגני איזופיקס בשורה 2 )לעיגון בטוח של מושב בטיחות לתינוק(

נעילת בטיחות לילדים לדלתות אחוריות
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מתלה עצמאי, מולטילינק עם קפיצים ספירלייםאחורית

צמיגים וחישוקים
17x7JJמידת חישוק )אינץ‘(

255/65R17מידת צמיג

SELEרמת גימור

אוטומטיתסוג תיבת הילוכים
טיפטרוניק

אוטומטית
טיפטרוניק

מידות חיצוניות 
4740אורך )מ"מ(

1850רוחב )מראות מקופלות( )מ"מ(
1865גובה )מ"מ(

2850מרווח סרנים )מ"מ(
795שלוחה קדמית )מ"מ(
1095שלוחה אחורית )מ"מ(

1570מפשק גלגלים קדמי/אחורי )מ"מ(

מידות מטען
190נפח מטען מאחורי שורה 3 )ליטר(
515נפח מטען מאחורי שורה 2 )ליטר(
2091נפח מטען מאחורי שורה 1 )ליטר(

332גובה מטען מרבי )בין בתי גלגל(
1128רוחב מטען מרבי )בין בתי גלגל(

65זווית פתיחת דלתות קדמיות )מעלות(
73זווית פתיחת דלתות אחוריות )מעלות(

עבירות
33זווית גישה )מעלות(

26זווית נטישה )מעלות(
39כושר טיפוס )מעלות(

48.7שיפוע צד מרבי )מעלות(
254מרווח גחון )מ"מ(

משקלים
2281משקל עצמי )ק"ג(

2880משקל כולל מרבי )ק"ג(
599משקל העמסה )ק"ג(

1305עומס מרבי לסרן קדמי )ק"ג(
1710עומס מרבי לסרן אחורי )ק"ג(

3000משקל מרבי מותר לגרור עם בלמים )ק"ג(
750משקל מותר לגרור ללא בלמים )ק"ג(

100משקל מותר על הגג )ק"ג(

מפרט אבזורמפרט טכני
SELEאבזור פנימי
77מספר מושבים
עורבדריפוד מושבים

)Sunroof( גג נפתח-
4 חלונות חשמל

בקרת שיוט
מערכת שמע הכוללת מחליף דיסקים )צ'יינג'ר( ו- 6 רמקולים

פגוש קדמי בצבע הרכב
דיבורית Bluetooth נשלטת מגלגל ההגה

שליטה מההגה על מערכת שמע, מחשב דרך ובקרת שיוט
חיישן גשם

חיישן אפלה
מחשב דרך

מזגן מפוצל עם בקרת אקלים דיגיטלית
משענת יד מרכזית בשורה 2

סוככי שמש עם מראת איפור ותאורה לנהג ולנוסע
משבת התנעה - אימובלייזר

נעילה מרכזית
-מפתח חכם )לפתיחה והתנעה בידיים חופשיות( 

-כיוונון חשמלי למושבים הקדמיים
-שמירת מצבי מושב הנהג ומראות בזיכרון

-חימום מושבים קדמיים
מושב הנהג ארגונומטרי ומתכוונן לגובה

גלגל הגה, ידית הילוכים ובלם יד מצופים עור
תאורת אזור רגליים לנהג ולנוסע

SELEאבזור חיצוני
מראות חשמליות

-מראות צד רוכנות בעת נסיעה לאחור
-מראות בצבע הרכב

פנסי איתות על מראות צד
-תאורה על מראת צד בעת פתיחת דלת נהג

12v 4 שקעי שירות
-פנסי קנסון 

פנסי ערפל קדמיים
מתזים לניקוי פנסים

חלון נפתח בדלת אחורית
-מדרגות צד מקוריות
חישוקי מגנזיום "17
פגושים בצבע הרכב

SELEבטיחות
2 כריות אוויר קדמיות לנהג ולנוסע
2 כריות אוויר צידיות לנהג ולנוסע

כריות אוויר מסוג וילון לשלוש שורות המושבים
ABS - מערכת למניעת נעילת גלגלים

ABLS - מערכת בקרת אחיזה אלקטרונית
ESP - מערכת בקרת יציבות

EBD - מערכת לחלוקת מאמצי הבלימה
BA - מערכת סיוע לבלימת חירום

HDC\HSA - מערכת למניעת דרדור הרכב בעליות וירידות
חיישן למניעת סינוור במראה מרכזית

משענות ראש קדמיות אקטיביות, מתכווננות לגובה
חגורות בטיחות קדמיות עם קדם מותחנים, נק' עיגון

3 חגורות בטיחות בשורה שניה, 3 נק' עיגון
עוגני איזופיקס בשורה 2 )לעיגון בטוח של מושב בטיחות לתינוק(

נעילת בטיחות לילדים לדלתות אחוריות
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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. 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-japan.co.il
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