Specificatios

სპეციფიკაცია

Overall Dimensions(L×W×H)

ზომები(მმ)

Wheelbase (mm)

თვლებს შორის ბაზა (მმ)

Min ground clearance （mm）

ქლირენსი (მმ)

220

Cargo Volume (L)

საბარგულის მოცულობა (ლ)

1775

Curb weight （Kg）

ავტომობილის წონა (კგ)

1537

Drive Model

წამყვანი თვლები

4x4

Alloy Wheel

საბურავების ზომა

225/60/R17

Engine

ძრავი

Displacement cc (cm³) / Cylinder

ძრავის მოცულობა(სმ³) / ცილინდები

2000 / 4

Fuel Consumption Combined (lit./100km)

საწვავის ხარჯი შერეული (ლ/100კმ)

7,6

Max power （Kw）

მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ)

156

Max Torque (Nm/rpm)

ბრუნვის მომენტი (ნმ/ბრნ.წ)

Max speed （Km/h）

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ)

193

Acceleration (sec. / 0 --> 100 km/h)

აჩქარება (წამი / 0 --> 100 კმ/სთ)

10.3

Fuel tank capacity （L）

საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

63

Transmission

ტრანსმისია

Safety

უსაფრთხოება

ABS (4 channel)

ABS (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა)

●

EBD (Electronic Brake-Force Distribution)

EBD (მუხრუჭების ძალის გადანაწილების სისტემა)

●

BA (Brake Assistant)

BA

VDC (Vehicle Dynamics Control)

VDC (მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა)

●

Front and side SRS airbags

მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები

●

Curtion SRS Airbags

გვერდითა ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

●

Knee Airbag for driver

მგზავრის სამუხლე უსაფრთხოების ბალიშები

●

X-Mode

აღმართზე/დაღმართზე სვლის სტაბილიზაციის სისტემა

●

Hill Start Assist

აღმარეთზე ასვლის დამხმარე სისტემა

●

Rear 3-point seatbelts for 3 seating positions

3 წერტ. უსაფრთხოების ღვედი-სამი პოზიციისთვის

●

İSO-FİX adapted child seat anchors

ბავშვის სავარძლის სამაგრი

●

Central locking and İmmobiliser

ცენტრალური საკეტი / იმობილაიზერი

●

Interior

ინტერიერი

4 power windows

ელ. მინები

●

Tilt-adjusttable/telescopic steering wheel

ტელესკოპური საჭის რეგულირება

●

Automatic air-conditioning

ავტ. ჰაერის კონდიციონერი

●

Multi-Function Display 4.3"

4.3 ინჩ მულტი ფუნქციური მონიტორი

●

AM/FM/1CD, MP3 / AUX

AM/FM/1CD / MP3 / AUX

●

Speakers

დინამიკების რაოდენობა

6

(დამუხრუჭების სისტემა)

2.0i
4625x1815x1730
2,670

196/4000

Lineartronic CVT + 7 Speed

●

USB/Bluetooth

USB / Bluetooth

●

Power folding and regulation door mirrors

ელ.რეგულირებადი სარკეები

●

Front and rear fog lamps

წინა და უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები

●

Rear vision camera system

უკანა ხედვის კარემა

●

Aluminium Alloy Wheels

ალუმინის დისკები

● 17"

Exterior
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