
MOTOR

Modell 6MT 7DCT

Hengerűrtartalom (cm3) 999

Hengerek száma 3

Max. teljesítmény* (kW (LE) / fordulatszám) 84 (114) / 5.000

Max. nyomaték*  (Nm / fordulatszám) 200 / 3.000 

Üzemanyag ólommentes benzin

Üzemanyagellátás közvetlen befecskendezés

Károsanyag-kibocsátási norma Euro6D

MODELL
Karosszéria típusa 5 ajtós Coupé Crossover

Férőhelyek száma 5

FUTÓMŰ
Felfüggesztés elöl Mac Pherson független kerékfelfüggesztés

Felfüggesztés hátul Torziós tengely, tekercsrugók

Kormánymű elektromos

Fékrendszer
Elöl: tárcsafék, Hátul: Visia és Acenta felszereltség esetén dobfék; N-Connecta, Tekna és N-Design 

felszereltség esetén tárcsafék

Keréktárcsa mérete **** 16"x 6,5"  - 17"x 7"  - 19" x 7,5"

Gumiabroncsok mérete**** 215/65 R16 - 215/60 R17 - 225/45 R19

SÚLY / MÉRETEK

Önsúly min / max** (kg) 1.186 / 1.243 1.217 / 1.267

Jármű megengedett összsúlya (kg) 1.700 1.725

Megengedett terhelés utas nélkül min / max (kg) 369 / 383 370 / 377

Külső hosszúság (mm) 4.210

Külső szélesség (tükrök nélkül) (mm) 1.800

Külső magasság (mm) 1.595

Tengelytáv (mm) 2.636

Csomagtér térfogata (l) 422

Max. térfogat a kalaptartó magasságáig, lehajtott
ülésekkel (l)

925

Max. térfogat a tetőig, lehajtott ülésekkel (l) 1.305

Üzemanyagtartály térfogata (l) 46

MENETTELJESÍTMÉNY***

Üzemanyagfogyasztás - Alacsony
sebességtartományban (WLTP) (l/100km)

6,8 - 7,1 7,4 - 7,8

Üzemanyagfogyasztás - Közepes
sebességtartományban (WLTP) (l/100km)

5,5 - 5,8 5,6 - 5,9

Üzemanyagfogyasztás - Magas 
sebességtartományban (WLTP) (l/100km)

5,1 - 5,4 5,1 - 5,5

Üzemanyagfogyasztás - Nagyon magas
sebességtartományban (WLTP) (l/100km)

6,5 - 7,0 6,6 - 7,1

Üzemanyagfogyasztás - Vegyes (WLTP) (l/100km) 5,9 - 6,3 6,0 - 6,4

CO2 kibocsátás - Alacsony sebességtartományban
(WLTP) (g/km)

154-162 168 - 178

CO2 kibocsátás - Közepes sebességtartományban
(WLTP) (g/km)

124 - 130 126 - 134

CO2 kibocsátás - Magas sebességtartományban
(WLTP) (g/km)

115 - 122 116 - 124

CO2 kibocsátás - Nagyon magas
sebességtartományban (WLTP) (g/km)

148 - 159 149 - 160

CO2 kibocsátás - Vegyes (WLTP) (g/km) 134 - 140 138 - 143

Végsebesség (km/h) 180

Gyorsulás 0 - 100 km/h (mp) 10,7 11,8

TECHNIKAI ADATOK
DIG-T 114 benzin motor DIG-T 114 benzin motor

*     1999/99/EC irányelvnek megfelelően
**   Az értékek az EC irányelvek alapján értendők: vezető nélkül, hűtőfolyadékkal, olajjal, üzemanyaggal, pótkerékkel és tartozékokkal mérve.  A hasznos terhelhetőség csökken a 
járműbe épített extra felszerelések és tartozékok számának növekedésével.
***  A fogyasztási és kibocsátási értékek az alkalmazandó európai előírásoknak megfelelően lettek megadva. A bemutatott számok WLTP adatok. A WLTP egy új teszt, amelyet az 
üzemanyag-fogyasztásra és a CO2 kibocsátási adatokra használnak. Csak azokat a járműveket hasonlítsa össze, amelyeket azonos műszaki eljárásokkal teszteltek. A tényleges 
vezetési eredmények változhatnak olyan tényezők függvényében, mint az időjárási viszonyok, a vezetési stílus, a jármű terhelése vagy a regisztráció után felszerelt tartozékok. 
**** A felszerelhető gumiabroncsok és keréktárcsák méretei a felszereltségi szintek függvényében módosíthatóak. További információkért kérdezze Nissan márkakereskedőjét.


