قدرت تولیدی به ازای هر لیرت (حجم موتور)  75کیلو وات
یعنی مرصف کمرت ،قدرت بیشرت

مشخصات فنی

• سیستم ایزوله صدا کابین NHV
• سیستم کنرتل پایداری نسل Bosch 9
• کیفیت باالی ساخت فراتر از استاندارد های جهانی

• استاندارد پنج ستاره C-NCAP
• سپرهای جاذب انرژی در هنگام برخورد
• سامانه تجهیزات الکرتونیکی هوشمند روز دنیا
سایر تجهیزات

نوع موتور

GW4G15B TURBO Charge

حداکثر توان موتور ()Hp-kw/rpm

148-110/5600

حداکثر گشتاور()N.m/rpm

210/2200-4500

تعداد سوپاپ

16

فرمان هیدرولیک با کمک برقی ( )EPSو تنظیم ارتفاع ،جاذب ضربه،
مولتی فانکشن
مانیتور لمسی مولتی مدیا  7اینچی با ورودی  ,AUX,USB,Ipodبلوتوث
کامپیوتر سفری با قابلیت نمایش مدیریت پیمایش ،مصرف سوخت و
اطالعات ضروری خودرو

تعداد سیلندر

4

استاندارد آالیندگی

Euro 5

سیستم تغذیه سوخت

انژکتور با پاشش چند نقطه ای

نوع سوخت

بنزین

گیربکس تیپ ترونیک

6AT

ظرفیت باک ()Lit

55

ترمزهایجلو

دیسکی خنک شونده

سنسور باران  /کی لس و استارتر  /آینه داخل الکتروکرومیک

ترمزهای عقب

دیسکی

اتو هلد  /ترمز دستی برقی  /خروجی برق  12ولت

محور متحرک

)2WD (TOD

کنسول مرکزی برای سرنشینان عقب  /دوربین دینامیکی عقب

فاصله طولی محور چرخ ها()mm

2560

سیستم تهویه مطبوع دیجیتالی دوگانه با فیلتر تصفیه هوا

سیستم تعلیقجلو

مک فرسون

رادار جانبی  /صفحه پوشش محافظ بار صندوق عقب

سیستم تعلیق عقب

مستقل چند اتصالی

چراغ مطالعه لمسی  /کروز کنترل

طول*عرض*ارتفاع

4335*1814*1695

سیستم صوتی دالبی سوراند  6کانال

سایز تایر

225/65 R17 235/55 R18

ریل استیل بر روی سقف  /فالپ عقب  /سان روف برقی چند حالته

آینه های جانبی برقی ،تاشو همرنگ بدنه به همراه چراغ راهنما ،
گرمکن آینه ( ضد بخار) ،مجهز به دوربین نقطه کور
صندلی راننده قابل تنظیم 6حالته برقی با تنظیم گودی کمر
صندلی شاگرد  4حالته
چراغ هایجلو مجهز به سیستم مشایعت
چراغ های جلو مجهز به سنسور نور محیط و DAY LIGHT
مه شکن جلو  ،عقب

برف پاکن عقب  /کارکیت موبایل
تجهیزات ایمنی
ABS-EBD-BA-TPMS-SRS-SIPS
فول ایربگ  2مرحله ایی  /کمربند سقفی
بسته شدن اتوماتیک درب ها هنگام حرکت

آنتن کوسه ای  /پوشش رنگ بدنه مقاوم
صندلی عقب تاشو  /زه استیل دور شیشه ها  /چراغ پیشواز راننده
فرمان چرمی  /دماسنج  /رادار عقب
صندلی ها چرمی  -پارچه ای

کمربند ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع و سیستم پیش کشنده
باز شدن درب ها به صورت اتوماتیک در مواقع ضروری

Slate Grey

Silk Silver

Sky Blue

Snow White

کلید هوشمند و ایموبالیزر  /قفل مرکزی داخل کابین و ریموت کنترل
سامانه قطع سوخت در تصادف
زیر سری فعال  /ایزو فیکس  /باک تقویت شده

Chinese Red

Cocoa Brown

Sleek Silver

Classical Black

