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 QX70 3.7L Premium QX70 3.7L GT דגם 

suv suv 

5/5 5/5 

4,865 4,865 

1,680 1,680 
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2,134 2,134 

2,885 2,885 
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410 410 

18.8 18.8 

90 90 

2,012 2,012 

2,520 2,520 

2,000 2,000 

265/50R20 265/50R20 

 מרכב גסו

 םמספר דלתות/מושבי

 דיםמימ

 אורך )מ״מ(

 גובה )מ״מ(

 רוחב )מ״מ(

 רוחב כולל מראות )מ״מ(

 ם )מ״מ(יגלגל יסבס

 יבוב )מ׳(קוטר ס

 טר(נפח תא מטען )לי

 גחון )ס״מ( מרווח

 טר(יכל דלק )לינפח מ

 ג(צמי )ק״משקל ע

 ג(משקל כולל מותר )ק״

 ג(ים )ק״ירת גרור עם בלמגרמשקל מותר ל

 םגייידת צממ

 מנוע

םילינדריצ 6 בנזין, םילינדריצ 6 בנזין, םילינדריג מנוע ומספר צסו

)AWD( הנעה כפולה (AWDהנעה כפולה )  הנעה

3,696 3,696  נפח מנוע )סמ״ק(

 320/)כ״ס(7,000 )סל״ד( 320 /)כ״ס(7,000 )סל״ד( ירבי )סל״ד/כ״ס(הספק מ

 36.7ג״מ(/)ק5,200 )סל״ד( 36.7 ג״מ(/)ק5,200 )סל״ד( ג״מ(י )סל״ד/קט מירבמומנ

EURO 6 יתירופאא EURO 6יתירופאא ירתקן זיהום אוו

םילוכיה7יתמטטואו םילוכיה7יתמטטואו םילוכייבת הג תסו

 ביצועים

 233 233 ירבית )קמ״ש(מהירות מ

 6.8 6.8יות()שנ 0-100 תאוצה

 16.8 16.8 ק״מ(-100טר לי )ליירוניכת דלק עצר

 9.4 9.4 ק״מ(-100טר לי )ליירונין עיכת דלק בצר

 12.1 12.1 ק״מ(-100טר ליכת דלק משולב )ליצר

 282 282גרם/ק״מ()CO2 טתפלי

15 םיהוגת זדר 15 

2,085 

1,680 

4,865 

2,885 

בין מבוססים, אלה נתונים יבים.המחיהאירופאים  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 



 

 

י~ _X70 

QX70 GT 
מערכת מולטימדיה עם מסך מגע

 רמקולים 7 מערכת שמע עם 

2GB בנפח Music Box מערכת

 AUX ושקע IPOD/USB , קישוריות Bluetooth דיבורית 

 מערכת בקרת שיוט עם פונקציות הגבלת מהירות
 מערכת בקרת אקלים מפוצלת דו-אזורית

 פתחי איוורור לנוסעי שורה אחורית
 חיישני אורות וגשם

 מצלמה אחורית עם פסי הכוונה אקטיביים
 חיישני חניה קדמיים ואחוריים

 מפתח חכם לכניסה והנעה ללא מפתח
(Easy Accessפונקצית כניסה ויציאה נוחה )

 (AFSקדמיים עוקבי פנייה ) Xenon-Bi פנסי 
 20חישוקי סגסוגת ”

 חלון גג חשמלי
 פתיחה וסגירה חשמלית לדלת תא המטען

 גלגל הגה רב תיפקודי מתכוון חשמלית
 מנופים להעברת הילוכים על גלגל ההגה

 ריפודי עור
 מושבים קדמיים מתכווננים חשמלית

 שני סטים של זכרונות למיקום מושב נהג, גלגל הגה ומראות צד
 איוורור וחימום במושבים הקדמיים

מראה מרכזית מתכהה אוטומטית למניעת סינוור

 מראות צד עם חימום, קיפול חשמלי ונוטות מטה בשילוב להילוך 
 אחורי

פסי גג אלומיניום מוברש

 Cello Flame Maple Wood גימור פנימי 



QX70 PREMIUM 
כוללת בנוסף את האבזור הבא:

 מערכת לזיהוי עצמים נעים הכוללת 360º מצלמות הקפיות 

)MOD( 
 (ICCמערכת בקרת שיוט אדפטיבית )

 (LSFמערכת התרעה מפני התנגשות חזיתית )
 (IBAמערכת עזר לבלימה בעת מצב חירום )

 (LDWמערכת התרעה מפני סטייה מנתיב )
(LDPמערכת למניעת סטייה מנתיב )

 רמקולים 11 עם Bose מערכת שמע מדגם 

 10GB בנפח Music Box מערכת
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5 QX70 GT 93 
6 QX70 Premium 99 

ת רמ 3ת רמ
ת וטיחבת וטיחב
ה כומנההבוג

 PREMIUMורהגימ תברמ כבבר תתקנוהמו תהבטיחו תכומער וטפיר GT ורגימת הרמכב בת ברתקנות המות הבטיחוכורוט מערפי

0 1 2 4 5 6 7 8 

גלי ריהוי הולכז יריות אוכר 6 גלי ריהוי הולכז •  יריות אוכר 6
מצלמות רוורס • יבמנת יהיבקרת סט • מצלמות רוורס •  יבמנת יהיבקרת סט •

יחותגורות בטי חישנחי יבייה מנתטיבית לסטקרה אקב • יחותגורות בטי חיישנח  יבייה מנתטיבית לסטקרה אקב
םירוית בעת חטטומימה אובל • םיטור מרחק מלפנינ • םירוית בעת חטטומימה אובל  םיטור מרחק מלפנינ •

י תמרורי תנועהיהוז י רכב ב"שטח מת"י כליהוז י תמרורי תנועהיהוז •  י רכב ב"שטח מת"י כליהוז
יגלגל י רכב דויהוז יביתטט אדפיובקרת ש • יגלי רכב דו גליהוז •  יביתטיוט אדפבקרת ש

 רא:מק
 ותקנת בדגם הרכבת מרכמע •
 תקנהת להת אופציונאלירכמע °

 ותקנת בדגם הרכבשאינה מ כתמער

מ"ק-100ם לירטילת בעצומק מלת ד ירצ
לבושמגם ד ניוריעניב ני וריע

12.1 9.4 16.8 QX70 3.7 GT/Premium 

 **יעונב מ רר מיוום אוהית זגרד

54321 6 7 8 109 11 ירעזם מוהיז 1515 141312י במרם הויז

 2009.ט"סשת, ה(תמוסרפי בעונב מ רר מיוום אוהיי זנותי נוליגי )קר ניוות אונקי תפת לבשוחה מגרדה**Regulation (EC) 715/2007, 80/1268/EEC:ןק, תהדבעת מקידי ב”פן ערציי 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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