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Q60 3.0L TWIN TURBO 
SPORT  TECH

Q60 2.0L TURBO 
SPORT  TECH 

Q60 2.0L TURBO 
PREMIUM דגם 

 מרכב סוג

 םימספר דלתות/מושב

Coupe Coupe Coupe 
4/2 4/2 4/2 

4,690 4,690 4,690 

1,390 1,390 1,390 

1,850 1,850 1,850 

2,085 2,085 2,085 

2,850 2,850 2,850 

11.4 11.4 11.4 

12.6 12.6 12.6 

342 342 342 

80 80 80 

1,877 1,753 1,722 

2,265 2,140 2,140 

0 0 0 

245/40R19 245/40R19 255/40R19 

 מימדים

 אורך )מ״מ(

 גובה )מ״מ(

 רוחב )מ״מ(

 רוחב כולל מראות )מ״מ(

 ם )מ״מ(יגלגל בסיס

 יבוב )מ׳(קוטר ס

 גחון )ס״מ( מרווח

 טר(ינפח תא מטען )ל

 טר(ייכל דלק )לנפח מ

 ג(י )ק״משקל עצמ

 ג(משקל כולל מותר )ק״

 (גק״) ירהגר כושר

 םיגצמי ידתמ

מנוע

 םיינדרילצ 6 ין,בנז םיינדרילצ 4 ין,בנז םיינדרילצ 4 ין,בנז םיינדרילמנוע ומספר צ סוג 

 (AWDהנעה כפולה ) (RWDית )הנעה אחור (RWDית )הנעה אחור הנעה

 1,991 1,991 2,997 נפח מנוע )סמ״ק(

 )כ”ס( 405)סל”ד(/ 6,400 )כ”ס( 211)סל”ד(/ 5,500 )כ”ס( 211)סל”ד(/ 5,500 י )סל״ד/כ״ס(ירבהספק מ

ג”מ()ק /48.4 )סל”ד( 1,600-5,200ג”מ()ק /35.7 )סל”ד( 1,250-3,500 ג”מ()ק /35.7 )סל”ד( 1,250-3,500 ג״מ(י )סל״ד/קירבט ממומנ

 Euro 6 ית,ירופאא Euro 6 ית,ירופאא Euro 6 ית,ירופאא ירם אוותקן זיהו

 םיילוכה7 יתטטומאו םיילוכה7 יתטטומאו םיילוכה7 יתטטומאו םיילוכיבת הג תסו

 ביצועים

 235 235 250 מירבית )קמ״ש( ירותמה

5.0 7.3 7.3 

13.3 9.2 9.2 

7.1 5.4 5.4 

 יות()שנ 0-100 צהתאו

 ק״מ(-100ל יטרי )לירוניכת דלק עצר

 ק״מ(-100ל יטרי )לירוניכת דלק בין עצר

9.4 6.8 6.8  ק״מ(-100ל יטריכת דלק משולב )לצר

 ם/ק״מ(גר)2CO טתיפל 156 156 210

15 13 13  םיהוז גתדר

XXX.X 

XXX.X 

4,690 
2,850 XXX.X 

XXX.X 

1,390 

1,850 
2,085 

בין מבוססים, אלה נתונים יבים.המחיהאירופאיים  התקנים פי על המבוצעות מעבדה בבדיקות קבעונאלה  נתונים מהיצרן. קבלושהתנתונים  על מבוסס זה עלון
לבד.בלהמחשה  התמונות אחרים. ר ב ל לי ביחס לבדבלהשוואה  שנועדו יחסיים, נתונים הנם במפרט מהנתונים חלק והמנוע. הר ב של מלאה תקינות על היתר, 
ט.ל.ח. יב. מחימצג  מהווה אינו זה מפרט והאבזור. התוספות הציוד, הט ני, המפרט את מוקדמת, הודעה ללא לשנות, הז ות את לעצמם שומרים יבואןהו/או  היצרן 



_____ 60 

Q60 PREMIUM 
 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 3.0( םם בדגייירה )לא קממת המנוע בעצלהד Start & Stop מערכת
 ם(יילון, ברכייות, וכריות אוויר )קדמיות, צדד 7

- "7ו 8גע "י מיה עם שני מסכטימדמערכת מול

 USB ו- 2AUX ושקע USB/IPOD ישוריות, קBluetooth יתיבורד
 יתמצלמה אחור

 םיטרול רעשיית לנטיבמערכת אק
 ללא מפתח יסה והנעהלכנ םמפתח חכ

 ימלג חשג חלון
 19גת ''י סגסוחישוק

 LED יתחז יפנס
 םים פתחי אוורור אחוריית ע-אזורם מפוצלת דויבקרת אקל

 י עורמושב
 יימום וכיוונון חשמלם חם עיי ספורט קדמימושב

 גלגל הגה ומראות צד ג,יקום מושב נהם של זכרונות למטיי סשנ
 יתי מתכוונן חשמלגה רב תפקודגלגל ה

)LED( יתיגטכנולום בייי ערפל קדמפנס

 יילוך אחוריפול חשמלי ונוטות מטה בשילוב להם, קימום חצד ע מראות 
 ית למניעת סינוורית מתכהה אוטומטמראה מרכז

 ירותגבלת מהיית הצם פונקיוט עמערכת בקרת ש
 ימהים קדרכב 2 ( המזההPFCWית )יתגשות חזי התנמערכת התרעה מפנ

 (PFCWגל )י ריהוי הולכימה בעת מצב חירום עם זמערכת עזר לבל
 (LDWיב )יה מנתימערכת התרעה מפני סט

 (TSRי תנועה )יהוי תמרורמערכת לז
 םיים ואחוריייה קדמישני חניח
 םגשי אורות ויישנח
 ם מוברשיוינם אלומיימור פנג



 

 

Q60 SPORT TECH 
 כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 AFS(יה )יי פנעוקב LED יתי חזפנס יתיבטי אדפגומערכת הי
 יטיביצוב ספורים בעים וקדמייים אחורגושפ גהגלגל הה ם עלילוכיים להעברת המנופ

SMART BEAM( ם )יייבים אדפטגבוה אורות םירמקול13 םע BOSE מערכת שמע
 ימהי תנועה חוצה מאחור הכוללת בלמערכת לזיהויטיביצוב ספורים בעמושחר 19גת ''י סגסוחישוק

BCI( ם )י חירובמצב םיוינדוושות אלומ
םי עצמייהוהכוללת מערכת לז 360º יקפיותמצלמות ה

 (MODם )ינע
 (BSWIטח מת" )-"שי ביהוית לזטיבמערכת אק
 (LDPיב )יה מנתייעת סטיבית למנטמערכת אק

 ((ICC יתיבאדפט יוטבקרת ש

 ם קרבון שחוריימור פנג
 םם בדגיפר בצבע אדוית )קליבטמערכת בלימה ספור

 בלבד( 3.0 םים )בדגייבים אדפטמתל

 בלבד( 3.0 םי קרבון כסוף )בדגימימור פנג

)3.0
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תרמ 1 0 ת וטיחב 4 32
ה כונמ

SPORT TECH ורגימת הרמכב בת ברתקנות המות הבטיחוכורוט מערפי

 גלי ריהוי הולכז • יריות אווכר 6
 מצלמת רוורס • יבמנת יהיבקרת סט •
 יחותגורות בטי חיישנח יבמנת יהיית לסטיבבקרה אקט •
 םירוית בעת חטטומימה אובל • םיטור מרחק מלפנינ •
 י תנועהי תמרוריהוז •-"שטח מת"י רכב בי כליהוז •
 יגלגל י רכב דויהוז יביתטיוט אדפבקרת ש •

5 6 7 8 

 תי:ור הבטיחורמת האבז
ר זובאהמת ר

יתוחיטהב םגר דואית ם גד דוק

6 Q60 2.0L PREMIUM 75 

7 Q60  2.0L SPORT TECH 95 

7 Q60 3.0L SPORT TECH 4X4 96 

ת רמ
ת וטיחב
ה הבוג

 PREMIUM ורת הגימרמת ברכב בתקנות המוות הבטיחכורוט מערפי

מצלמת רוורס •יריות אווכר 6
 יחותגורות בטי חיישנחיבמנת יהיבקרת סט •
 יבמנת יהיית לסטיבבקרה אקטםיטור מרחק מלפנינ •

םירוית בעת חטטומימה אובל •-"שטח מת"י רכב בי כליהוז
י תנועהי תמרוריהוז • יביתטט אדפיובקרת ש

 יגלי רכב דו גליהוזגלי ריהוי הולכז •

 רא:מק
 כבותקנת בדגם הרת מרכמע •
 תקנהת להת אופציונאלירכמע °

 כבותקנת בדגם הרכת שאינה ממער

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

13 6.8 5.4 9.2 Q60 2.0L PREMIUM 
13 6.8 5.4 9.2 Q60  2.0L SPORT TECH 
15 9.4 7.1 13.3 Q60 3.0L SPORT TECH 4X4 

**יעונב מכרר מיוום אוהית זגרד

54321 6 7 8 109 11 י רעזם מהויז 15141312י בם מרהויז

 2009.ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מכרר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקפי תת לבשוחה מגרדה**Regulation (EC) 715/2007, 71/320/EEC ןקת,הדבעת מקידי ב"פ, עןרציי הנותנ

בדיקות מעבדה. צריכת הדלק בפועל עשויה להיות שונה משמעותית הואיל והיא מושפעת מאופי הנהיגה, השימוש ברכב, תנאי הדרך ומגורמים נוספים * נתוני צריכת הדלק שלהלן הם לפי 
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*8899 | infiniti-cars.co.il 

http:infiniti-cars.co.il

