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Specificatios

სპეციფიკაცია

Overall Dimensions(L×W×H)

ზომები(მმ)

Min ground clearance （mm）

ქლირენსი (მმ)

220

Curb weight （Kg）

ავტომობილის წონა (კგ)

1427

Drive Model

წამყვანი თვლები

4x4

Alloy Wheel

საბურავების ზომა

225/60/R17

Engine

ძრავი

Displacement cc (cm³) / Cylinder

ძრავის მოცულობა(სმ³) / ცილინდები

1995 / 4

Fuel Consumption Combined (lit./100km)

საწვავის ხარჯი შერეული (ლ/100კმ)

7.3

Max power （Kw）

მაქსიმალური სიმძლავრე (ცხ.ძ)

156

Max speed （Km/h）

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ.სთ)

194

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

აჩქარება (წამი / 0 --> 100 კმ/სთ)

10.4

Fuel tank capacity （L）

საწვავის ავზის მოცულობა (ლ)

Transmission

ტრანსმისია

Safety

უსაფრთხოება

ISS

ძრავის სტარტ/სტოპ სისტემა
ABS (თვლების ბლოკირების საწინააღმდეგო
სისტემა)
VDC (ავტომობილის სტაბილიზაციის სისტემა)

●

●

AUTO VEHICLE HOLD(AVH)

TCS (გზასთან მოჭიდების კონტროლი)
მოსახვევში შიდა და გარე თვლებზე სიმძლავრის
განაწილების სისტემა
დრაივში ავტომატური შეკავების ფუნქცია

Rear View Camera

უკანა ხედვის კარემა

●

Auto Head Light

წინა მაშუქების ავტომატური განათება

●

Rain Sensor

●

Curtion SRS Airbags

წვიმის სენსორი
მძღოლისა და მგზავრის წინა და გვერდითი
უსაფრთხოების ბალიშები
გვერდითა ფარდისებრი უსაფრთხოების ბალიშები

●

Knee Airbag for driver

მძღოლის სამუხლე უსაფრთხოების ბალიში

●

Subaru Intelligent Drive (SI-DRIVE®)

●

Emergency Brake Signal

მოძრაობის რეჟიმების არჩევა (intelligent sport)
უგზოობაზე მოძრაობის დამხმარე სისტემა
ინტეგრირებული დაღმართზე დაშვების
კონტროლის ფუნქციით
ექსტრემალური დამუხრუჭების სიგნალი

●

Electric Parking Brake

პარკინგის ელექტრო მუხრუჭი

●

Front & Rear Ventilated Brake Discs

წინა და უკანა ვენტილირებადი სამუხრუჭე დისკები

●

Central locking and İmmobiliser

ცენტრალური საკეტი / იმობილაიზერი

●

ABS
VDC (Vehicle Dynamics Control)
TCS (Traction Control)
BRAKE VECTORING

Front and side SRS airbags

X-Mode

2.0i
4485 x 1800 x 1615

63
Lineartronic CVT

●
●
●
●

●

●

Interior

ინტერიერი

Fabric Seats

ნაჭრის სავარძლები
უკანას სავარძლების ხელის დასადები ჭიქის
სამაგრით
სრულად ავტომატური ჰაერის კონდიციონერი

Rear seat armrest w/cup holder
Full Auto air-conditioning

●
●
●
●

Leather Steering Wheel

ელ. მინები
ჭკვიანი გასაღები შეხების სენსორებით და ღილაკით
დაქოქვა
ტყავის საჭე

●

Steering wheel w/audio

საჭეზე განთავსებული აუდიო კონტროლი

●

Tilt-adjusttable/telescopic steering wheel

საჭის სიმაღლის და სიღრმის რეგულირება

●

Cruise Control

კრუიზ კონტროლი

●

Speakers

დინამიკები

6

Exterior

ექსტერიერი

Aluminium Alloy Wheels Dark Metal Paint

ალუმინის დისკები მუქი შეფერილობის

Temporary Spare Tire 185/65 R17

დროებითი სათადარიგო საბურავი 185/65 R17

●

Roof Rail (Silver)

სახურავის რეილინგები (ვერცხლისფერი)

●

Front fog lamps w/DRL

წინა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები დღის განათებით

●

Rear fog lamps

უკანა ნისლსაწინააღმდეგო ფარები

●

Power folding door mirrors

ელ.რეგულირებადი სარკეები დაკეცვით

●

Door mirror integrated turn signals

სარკეებში ინტეგრირებული მოხვევის მაჩვენებლები

●

4 power windows
Smart Entry w/touch sensors & push start

Warranty 3 years or 100 000 km mileage, whichever comes first
გარანტია: 3 წელი ან 100 000 კმ, რომელიც ადრე შესრულდება

SENA AUTO LTD
Address : N226 Agmashenebeli Alley , Tbilisi , 0131, Georgia
Tel: 255 10 50 / 255 47 47; office@senaauto.com.ge
www.senaauto.com.ge
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