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e-NV200

מפרט טכני
קומבי

סוג מרכב
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מקומות ישיבה

מנוע
EM57

דגם מנוע
תצורה
הספק מירבי (כ"ס/סל"ד)
מומנט מירבי (קג"מ/סל"ד)
סוג אנרגיה

חשמלי  AC -סינכרוני
109/3,008-10,000
25.9/0-3,008
חשמל

סוללה
ליתיום
360
40
192

סוג סוללה
מתח (וולט)
קיבולת (קוט"ש)
מספר תאים

הטענה
הספק בטעינה רגילה ()Kw
הספק בטעינה מהירה ()Kw
אורך (מ')
משקל (ק"ג)

6.6
50
6
3.5

תיבת הילוכים
אוטומטית
קדמית

סוג התיבה
הנעה

שלדה
מוט מק'פרסון
קורת פיתול
הגה כח בעל תגבור חשמלי
185/65R15

מתלים קדמיים
מתלים אחוריים
היגוי
מידת צמיגים

מידות ומשקלים
4,560
1,755
1,850
2,725
985
850
1,592
2,250
658
1,070
1,180
150
150
3,100

אורך כללי (מ"מ)
רוחב כללי (מ"מ)
גובה כללי (מ"מ)
מרווח סרנים (מ"מ)
שלוחה קדמית (מ"מ)
שלוחה אחורית (מ"מ)
משקל עצמי (ק"ג)
משקל כללי (ק"ג)
משקל העמסה מירבי (ק"ג)
עומס מירבי בסרן הקידמי (ק"ג)
עומס מירבי בסרן האחורי (ק"ג)
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)
נפח שטח הטענה (ליטר)

ביצועים
צריכת חשמל לפי תקן WLTP

וואט שעה/ק"מ

טווח נסיעה בטעינה מלאה לפי תקן WLTP

ק"מ

מהירות מירבית (קמ"ש)
תאוצה  0-100קמ"ש (שניות)
קוטר סיבוב (מ')
פליטת ( C02גר'/ק"מ)
מרווח טיפולים

עירוני
משולב

259
301
200
123
14
10.6
0
 30,000ק"מ או שנה (המוקדם מבניהם)

מפרט אבזור
אבזור פנימי
בקרת אקלים
 2חלונות חשמל
מטען 6.6W
רדיו דיסק עם  USB/AUX/MP3+דיבורית *Bluetooth
מערכת מולטימדיה אנדרואיד 7״
ריפודי בד שחור
מצלמת רוורס
מערכת בקרת שיוט והגבלת מהירות נשלטת מההגה
שקע 12V
מחזיקי כוסות לנהג ולנוסע
מושב אחורי מתקפל ומתפצל 60/40
מחשב דרך דיגיטלי
מפתח חכם

אופציונאלי

אבזור חיצוני
חישוקי פלדה
פנסי ערפל
 2דלתות הזזה צידיות
כיוון מראות חשמלי
כבל הטענה 32A
גלגל חלופי

״15

בטיחות
 6כריות אוויר
ניתוק כריות אוויר לנוסע
 - TPMSמערכת לניטור לחץ אוויר בגלגלים

מערכת בטיחות  MOVONבהתקנה מקומית
מערכת בטיחות בקרת סטייה מנתיב
מערכת לזיהוי הולכי רגל
התרעת התנגשות ברכב דו-גלגלי
זיהוי תמרורי תנועה
ניטור מרחק מלפנים
*לתשומת לבך ,יתכן והתקן ה Bluetooth -האינטגרלי שברכב לא יעבוד באופן מיטבי או לא יעבוד כלל עם מכשיר הטלפון שברשותך.

www.nissan.co.il
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 .התמונות להמחשה בלב.ד
היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות ,ללא הודעה מוקדמת ,את המפרט הטכני ,הציוד ,התוספות והאבזו.ר מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב .ט.ל.ח
קוד דגם

תיאור דגם

רמת האבזור
הבטיחותי
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פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:
שליטה אוטומטית באורות גבוהים
מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים
מערכת אקטיבית למניעת סטיה מנתיב
מערכת לזיהוי תמרורי מהירות
מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום
בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
מצלמות רוורס
בקרת שיוט אדפטיבית
התרעה במצב של עייפות או חוסר ריכוז
חיישני חגירת חגורות
מערכת זיהוי הולכי רגל
מקרא :מערכת מותקנת בדגם הרכב מערכת אופציונאלית להתקנה מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב
צריכת חשמל טווח נסיעה חשמלית*
משולב
וואט שעה/ק״מ עירוני

דגם
 e-NV200קומבי 40Kw

זיהום מירבי
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זיהום
מירבי**
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מערכת למניעת שכחת ילד ברכב

נתוני היצרן ,עפ"י בדיקת מעבדה ,תקן .Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC
* עפ״י נתוני יצרן .לפי נתוני תקן  WLTPמובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע ,בין
היתר ,ממהירות הנסיעה ,אופי הנהיגה ברכב ,מצב הצמיגים ,טופוגרפיה ,שימוש באביזרים,
תנאי הסביבה ,קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין.
** דרגת זיהום אוויר מרכב מנועי .המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר
מרכב מנועי בפרסומת) ,התשס"ט .2009
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זיהום מזערי

