SsangYong REXTON - Diesel 2.2 - 2019 M/Y
გაბარიტები
ზომები (სიგრძეxსიგანეxსიმაღლე) (მმ)
წონა აღჭურვილობით (კგ)
სრული წონა (კგ)
საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

4850X1960X1825
2,105~2,206
2860
70

საწვავის ხარჯი ქალაქში (ლ. / 100კმ.)

10, 2

საწვავის ხარჯი ტრასაზე (ლ. / 100კმ.)

6, 9

საწვავის ხარჯი შერეული (ლ. / 100კმ.)

8.1

ქლირენსი (მმ)

203

თვლებს შორის ბაზა (მმ)

2865

ძრავი
ძრავის მოცულობა ლ.
მაქსილამლური სიმძლავრე (ც.ძ / ბრ.წთ)
მაქსიმალური ბრუნვის მომენტი ( ნ-მ / ბრ.წთ)
გადაცემათა კოლოფი

2.2 ტურბო დიზელი
181 / 4,000
420 / 1,600~2,600
MERCEDES-BENZ 7AT TRANSMISSION /
7 სიჩქარიანი ავტომატური გადაცემათა კოლოფი

წამყვანი თვლებით

4X4

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ)

185

ემისიის სტანდარტი

4

საჭე
ტყავის საჭე

√

საჭის ჰიდრავლიკური გამაძლიერებელი

√

საჭის სიმაღლის და სიღრმის რეგულირება

√

საჭის ელექტრონული ჩამკეტი

√

საბურავი
ალუმინის დისკები / 18 ინჩიანი საბურავი P255/60R 18"

√

სრული ზომის სათადარიგო საბურავი

√

ექსტერიერი
უხილავი მაყუჩი

√

გარეთა სარკეების დაკეცვა/გათბობა/ლედ მოხვევის მაჩვენებელი

√

სახურვის ვერცხლისფერი რეილინგები

√

უკანა სპოილერი LED სტოპ ფარით

√

ჩასაბმელის წინასწარი მომზადება

√

ელ. ლუკი

√

ინტერიერი
სრიალა სამზეური

√

სარკე დღისა და ღამის განათებით

√

სანივთეს განათება

√

კარის შიდა ქრომირებული სახელურები

√

მოძრავი საფერფლე

√

საბარგულის დასაფარებელი

√

უჟანგავი ზღურბლი (წინა უკანა)

√

კრუიზკონტროლი

√

ფეხსაგები

√

მინა
საქარე მინა გამათბობლით

√

დამუქებული საქარე მინა, ხმის იზოლაციით

√

დამუქებული მინები

√

სავარძლები
სავარძლების რაოდენობა

7

ტყავის სავარძლები (შავი ჭერით)

√

მძღოლის სავარძელი მეხსიერების პაკეტით

√

წელის დამჭერი (მძღოლის)

√

მგზავრის ელ. რეგულირებადი სავარძელი

√

მგზავრის ელ. რეგულირებადი სავარძელი ავტომატური მოძრაობის ფუნქციით

√

ბავშვის სავარძლის სამაგრი

√

წინა/უკანა სავარძლების გათბობა

√

წინა სავარძლების გაგრილება

√

უკანა დასაკეცი სავარძლები

√

უკანა ხელის დასადები ჭიქის სადგამით

√

უსაფრთხოება
ორმაგი უსაფრთხოების ბალიშები

√

წინა გვერდითა უსაფრთხოების ბალიშები

√

ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

√

წინა მგზავრის უსაფრთხოების ბალიში გამორთვის ფუნქციით

√

ვინტილირებადი დისკური მუხრუჭები (წინა უკანა)

√

საბურავების პარკინგის მიმართულების მაჩვენებელი

√

სტაბილიზაციის ელექრონული პროგრამა

√

ავტომობილის გადაბრუნების საწინააღმდეგო სისტემა

√

დაღმართზე დაშვების დამხმარე სისტემა

√

პარკირების ელექტრონული მუხრუჭი

√

წინა ღვედის უსაფრთხოების მანიშნებელი

√

ელექტროობა
წინა ნისლსაწინააღმდეგო განათება

√

უკანა ნისლსაწინააღმდეგო განათება

√

ფეხის განათება

√

ერთი შეხებით ლედ მოხვევის მანიშნებელი

√

უსაფრთხო ელ. შუშები

√

LED სალონის განათება

√

ჭკვიანი გასაღები/ მისალმების ფუნქცია

√

გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა

√

USB / დამტენი

√

კომბინირებული უკანა ლედ განათება

√

მინის გამწმენდები სიჩქარის მგრძნობელობით

√

უკანა საქარე მინის გამწმენდი

√

ენერგეტიკული ინვერტორი (115V / 220V)

√

საბარგულის ღილაკით გაღება

√

ავტომატური ნათების კონტოლი + წვიმის სენსორი

√

უკანა ხედვის კამერა

√

უსადენო სატელეფონო კავშირი/BLUETOOTH

√

საჭეზე განლაგებული კონტროლის ღილაკები

√

პარკირების დამხმარე სისტემა

√

გათბობა, ვენტილაცია, კონდიციონერი
ორზონიანი კლიმატ კონტროლი

√

უკანა მექანიკური კონდინციონერი

√

დაორთქვლის საწინააღმდეგო სისტემა

√

გარანტია 5 წელი ულიმიტო გარბენით

შპს "სენა აუტო" ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში
მისამართი : აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ. თბილისის შემოსასვლელი
ცხელი ხაზი: +995 32 255 10 50 I ელ. ფოსტა: office@senamotors.com.ge
www.ssangyong.com.ge

