
 Model  მოდელი A60

Specifications სპეციფიკაცია Luxury

Overall dimensions (L×W×H) (mm) ზომები(მმ) 5005*1890*1503 

Wheelbase (mm) თვლებს შორის ბაზა (მმ) 2915

Min turning radius （m） მოხვევის რადიუსი (მ) 12.3

Min ground clearance（mm） ქლირენსი (მმ) ≥137 (full-load)

Front/rear overhang （mm） წინა / უკანა დაკიდების სისტემა (მმ) 985/1095

Gross vehicle weight (kg) ავტომობილის წონა (კგ) 1880

Curb weight (kg) დასაშვები მასა (კგ) 1505

Seating capacity ადგილების რაოდენაობა 5

Approach angle（°） გადალახვის კუთხე （°） 15

Departure angle（°） დაშვების კუთხე （°） 16

Fuel tank capacity（L） საწვავის ავზის მოცულობა (ლ) 70

Engine technology ძრავის ტექნოლოგია （DVVT）

Fuel type საწვავის ტიპი Gasoline

Displacement（cc） ძრავის მოცულობა (სმ ³) 1.499

Maximum horsepower (HP) მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ/ბრ.წ.) 172

Maximum torque (N·m) ბრუნვის მომენტი (ნ.მ) 251

Emission Standard ემისიის სტანდარტი Euro Ⅴ

Transmission model გადაცემათა კოლოფის მოდელი 6DCT

Gear ratio გადაცემათა კოლოფი 
3.313/2.619/1.243/0.915/0.973/

0.745/R:2.714

Max speed (km/h) მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ) 180

Max gradeability (%) აღმართის მაქსიმალური გადალახვა (%) ≧30

Front suspension წინა სავალი თვლები 

Double wishbone independent 

suspension / დამოუკიდებელი 

ორმაგ გიტარებზე

Rear suspension უკანა სავალი თვლები 

Multi - link independent 

suspension / დამოკიდებული 

ხიდი და ზამბარები

Steering საჭის ჰიდრავლიკური გამაძლიერებელი EPS

Front brake წინა სამუხრუჭე სისტემა Disc / დისკური 

Rear brake უკანა სამუხრუჭე სისტემა Disc / დისკური 

Parking brake ხელის მუხრუჭი Electronic parking brake

Tire size საბურავების ზომები 225-55R17

Full size spare tire სრული ზომის სათადარიგო საბურავი ●

Driver and co-driver airbags მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ბალიშები ●

Front and Rear seats side airbags წინა და უკანა გვერდითა უსაფრთხოების ბალიშები ●

Side curtain airbags გვერდითა ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები ●

TPMS-Tire pressure monitoring system TPMS - საბურავებში წნევის კონტროლის სისტემა ●

Rear middle seat with three point safety belt უკანა უსაფრთხოების ღვედი სამ წერტილიანი ●

Driver seat belt with alarm system მძღოლისა და მგზავრის უსაფრთხოების ღვედის მანიშნებელით ●

ISOFIX (Child seat connector) ISOFIX  ბავშის სავარძლის სამაგრი ●

IMMO (Engine immobilizer) იმობილაიზერი ●

Central door locking ცენტრალური კარის საკეტი ●

Remote key დისტანციური გასაღები ●

Safety equipment
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ABS-Anti lock Braking System ABS- მუხრუჭების ბლოკირების საწინააღმდეგო სისტემა ●

EBD-Electronic Brake force Distribution EBD-მუხრუჭის ძალის ელექტრონული გადანაწილება ●

Electronic Stability Control ESC-სტაბილიზაციის ელექტრონული პროგრამა ●

Traction Control System მოცურების საწინააღმდეგო სისტემა ●

Brake Assist ექსტრემალური დამუხრუჭების სისტემა ●

Hill-start Assist HAC-აღმართზე დაძვრის დამხმარე სისტემა ●

Hill Descent Control დაღმართზე დაშვების  კონტროლი ●

Brake disc intelligent cleaning სამუხრუჭე დისკის გამწმენდი ●

Front and rear parking sensor წინა და უკანა პარკირების სენსორი  ●

Power sunroof ელექტრო ლუქი ●

Aluminium alloy rim ალუმინის დისკები ●

Xenon headlamps ქსენონის ფარები ●

Daytime running lamps დღის განათების ფარები ●

LED tail lamps ლედ განათება ●

Front and Rear fog lamp წინა და უკანა ნისლის საწინააღმდეგო ფარები ●

Headlamps cleaning system (SRA) ფარების გამწმენდი ●

Adaptive Front-Lighting System ავტომატური მოხვევის მანიშნებელი ფარები ●

Headlamps height adjustable ფარების სიმაღლის რეგულირება automatic

Headlamps automatic lightening ავტომატური განათება ●

Follow me home function უკან დაბრუნების ფუნქცია ●

Front and Rear power windows წინა და უკანა ელ. მინების ამწევი ●

One key descend function with driver's widow ცენტრალური მინების ამწევი ●

One key lift function with driver's widow+hand 

clamping prevention
მინების ამწევი დამცავი ფუნქციით ●

Rearview mirror electric adjustment ელ. რეგულირებადი უკანა ხედვის სარკე ●

Rearview mirror heating უკანა ხედვის  სარკეების გამათბობელი ●

Rearview mirror electric folding ელ. რეგულირებადი უკანა ხედვის სარკე დაკეცვის ფუნქციით ●

Memory outside rearview mirror უკანა სარკის მეხსიერების სისტემა ●

Automatic anti glare of interior rearview mirror უკანა ხედვის სარკე ავტომატური დაბურვის ფუნქციით automatic

Front rain sensing wiper წინა წვიმის სენსორი ●

Sunshade curtain of rear windshield  მზისგან დამცავი უკანა მინის ფარდები ●

Sunshade curtain of back row მზისგან დამცავი უკანა რიგის მინების არდები ●

Front windscreen heating წინა მინების გათბობა ●

Sun visor mirror of  driver's and co-driver's seat მზისგან დამცავი. (მძღოლის და მგზავრის + სარკით) ●

Leather steering wheel ტყავის საჭე ●

Multifunction steering wheel მულტიფუნქციური საჭე ●

Up and down adjustment of steering wheel საჭის სიმაღლის რეგულირება ●

Trip computer მანძილმზომი ●

Sound insulation pad of hood ხმის იზოლაციის სისტემა ●

Trunk lamp საბარგულის განათება ●

Instrument cluster dimmer switch ინსტრუმენტების პანელის განათების რეგულირება ●

Automatic air conditioning კონდიციონერი ●

Rear independent air conditioning უკანა რიგის კონდიციონერი ●

Temperature zone control სამ ზონიანი ტემპერატურის კონტროლის სისტემა Three  zone

Negative ion air purification system იონის საჰაერო გამწმენდი ●

Luxury Leather seat ტყავის სავარძლები ●

Electric control of driver seat
მძღოლისა და მგზავრის ელ.რეგულირებადი სავარძლები 8 

მიმართულებით 
8

Active Head Restraint (Four directions ） ოთხი მიმართულებით რეგულირებადი თავის მისაყრდენი ●

Electronic Lumbar support  (Four directions ） სავრძელის ზურგის ელ. რეგულირება  ოთხი მიმართულებით ●

Massage function მასაჟის ფუნცია ●

Exterior equipment

Lighting Collocation 

Glass & rearview mirror

Interior equipment

Seats



Heating function სავარძლების გათბობა ●

The main driving seat greeter მისალმების ფუნქცია ●

Electric seat memory სავარძლების მეხსიერების სისტემა  ●

Ventilation function სავარძლების გაგრილების ფუნქცია ●

The boss key ხელმძღვანელის გასაღები ●

Multimedia control panel მულტიმედია სისტემა ●

Cup holder of back row უკანა რიგის ჭიქის ჩასადები ●

store content box of back row უკანა რიგის სათავსო ●

USB standby power of back row უკანა რიგის USB ●

Radio რადიო ●

CD CD ●

MP5 MP5 ●

GPS GPS ●

Bluetooth phone Bluetooth phone ●

Voice recognition system ხმის ამომცნობი სისტემა ●

AUX+USB AUX+USB ●

iPod iPod ●

Speakers დინამიკები JBL 13

Electrical parking brake ელექტრონული პარკირების მუხრუჭი ●

CCS-Cruise control system კრუიზ-კონტროლის სიტემა ●

Keyless entry and start system უგასაღებო გაღებისა და დაქოქვის ფუნქცია ●

Multimedia configuration

High-technology collocation 
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