Қозғалтқыш
Түрі

Дизельдік, турбо үрлегішпен, төрт тактілі (тікелей бүрку)

Жұмыс көлемі, см3

1996

Цилиндрлер саны, орналасуы

4, қатарлы

Ең жоғары қуаты, а.к. (кВт) / айн/мин.

150 (110) / 3600

Ең жоғары айналу сәті, Нм / айн/мин.

400 / 1500-2500

Экологиялық санат

V

Трансмиссия
Жетек

Электронды түрде басқарылатын, үлестіру қорабы мен төмендетуші берілісі бар, артқы
дифференциалы бұғатталатын толық жетек

Беріліс қорабы

гидротрансформаторы бар 8 сатылы автоматты

Шанақ
Түрі

Рамды пикап (5 орынды)

Габарит өлшемдері
Дөңгелек базасы, мм

3230

Алдыңғы / артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм

1596 / 1596

Жол саңылауы, мм

232

Рампа бұрышы, градус

21

Кешіп өтетін су тереңдігі, мм

500

Дөңгелектер мен шиналар

265 / 60 R18

Аспа
Алдыңғы

Тәуелсіз, торсионды, гидравликалық амортизаторлары бар екі иінтіректі, көлденең орнықтылық
тұрақтандырғышы бар

Артқы

Тәуелді, гидравликалық телескопиялық амортизаторлары бар рессорлы

Тежеуіш жүйесі
Алдыңғы және артқы

Дискілі

Рульді басқару
Руль күшейткіші

Электр күшейткіші бар

Тасымалданатын жүктің салмағы мен көлемі
Жабдықталған күйіндегі салмағы, кг

2120

Толық салмағы, кг

2495

Пайдалы жүктеме, кг

375

Алд. / артқы білікке рұқсат етілген ең жоғары жүктеме

1335/1160

Жүк платформасының өлшемі, ҰхЕхБ, мм

1520×1520×538

Сүйретілетін тіркеменің салмағы (тежеуіші бар/тежеуіші
жоқ), кг

2250 / 750

Отын багының сыйымдылығы, л

78

Пайдалану сипаттамалары
Үдеу уақыты 0-100 км/сағ, с ∗

<16

Ең жоғары жылдамдық, км/сағ

≥155

Отын шығыны
Қалалық цикл, л/100км

10,9

Қала сыртындағы цикл, л/100км

8,7

Аралас цикл, л/100 км

9,5

Қара

Ақ

Қоңыр

Сұр

Көк

Қызыл

1886мм

ГАБАРИТ ӨЛШЕМДЕРІ

25°

27°

1696мм

3230мм

1934мм

5403мм

ЖИНАҚТАМА
2.0 4WD 150 а.к., дизельді турбиналы үрлемі бар

COMFORT

PREMIUM

17 790 000 теңге

18 790 000 теңге

Жүрісті бөлік пен рульді басқару

Қауіпсіздік

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Рульді басқарудың электр күшейткіші
Руль бағанын биіктігі бойынша реттеу
Электронды автоматты басқарылатын толық жетек жүйесі
SPORT, STANDART, ECO, 4L жүргізу жүйелерінің параметрлерін өзгерту режимдері
Дискілі тежеуіш дискілері, алдыңғы және артқы
Рессорлы артқы аспа
Круиз-контроль

Экстерьер
•
•
•
•

18 " алюминийден құйылған дөңгелек дискілері
Шиналар: 265/60 R18
Толық өлшемді қосалқы дөңгелек, болат диск
Алдыңғы және артқы бампердің пластмасса жапсырмалары, дөңгелек аркалары,
есік тұтқалары, шанақ түсіне боялған айна қалпақтары
• Бүйірлік тірек

Кілтсіз кіру функциясы, қозғалтқышты оталдыру түймесі
ABS ESP
Тежеуіш күшін тарату жүйесі (HBA)
Traction control (ASR/TCS) динамикалық тұрақтандыру жүйелері
HSA өрге қарай қозғалуға көмектесетін кері аунауға қарсы жүйесі
HDC көлбеумен түсу көмекшісі
Артқы тұраққа қою датчиктері
Жүргізуші мен жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері
ISOFIX

Мультимедиа
• Телефон, Bluetooth қосуға болатын, Android Auto/ Apple Carplay қолдауы бар MP5 медиа
жүйесі
• 9" сенсорлық LCD дисплейі
• «Акуланың қанаты» пішінді антенна

Интерьер

Шолу

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Былғары руль
Рульдегі аудио, круиз-контрольді басқару
Руль астындағы берілісті ауыстырып-қосу жапырақшалары
3.5“ аспаптар тақтасының түрлі-түсті дисплейі
12 В розетка
USB ағытпасы, 2 дана, алдыңғы

Алдыңғы және артқы электр әйнеккөтергіштер
Жүргізуші жағындағы импульсті электр әйнеккөтергіш
Артқы көрініс айналарын жылыту және электрлік реттеу
Әйнек тазалағыштардың тыныштық аймақтарын жылыту
Алдыңғы әйнек жуғыштың форсункаларын жылыту

Жарықтандыру
Орындықтар
• Жылытылатын алдыңғы орындықтар

Бейімдеу
• ЭРА ГЛОНАСС

•
•
•
•
•
•

Алысқа және жақынға жарық түсіретін жарықдиодты фаралар
Артқы жарықдиодты шамдар
Жаңбыр мен жарық датчигі
Тұманға қарсы фаралар
Күндізгі жүріс жарықдиодты шамдары
Фаралардың электр жетекті түзеткіші

COMFORT

PREMIUM

Жүрісті бөлік пен рульді басқару
Электрондық басқаруы бар орталық дифференциалды бұғаттау
Артқы дифференциалды бұғаттау

Экстерьер
Радиатордың хромдалған торы
Радиатордың торы

Интерьер
Рульді жылыту

Орындықтар
Орындықтардың жасанды былғарыдан тігілген тысқабы
Жүргізушінің орындығын биіктігі, атып шығуы және арқасының еңкею бұрышы бойынша электрлік реттеу
Алдыңғы жолаушының орындығын биіктігі, атып шығуы және арқасының еңкею бұрышы бойынша электрлік реттеу
Орындықтардың матадан тігілген тысқабы
Жүргізушінің орындығын биіктігі, атып шығуы және арқасының еңкею бұрышы бойынша қолмен реттеу
Алдыңғы жолаушының орындығын биіктігі, атып шығуы және арқасының еңкею бұрышы бойынша қолмен реттеу

Қауіпсіздік
TPMS шиналардағы қысымды қадағалау жүйесі
Жүргізушінің орындығын биіктігі, атып шығуы және арқасының еңкею бұрышы бойынша қолмен реттеу. Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары, перделер
ISOFIX
Алдыңғы оң жақ «соқыр нүктедегі» кедергілер туралы хабарлау

Мультимедиа
Динамикалық белгілеу және шолу режимі бар 360 камера
Белгісі бар артқы көрініс камерасы
4 динамик
2 жоғары жиілікті және 4 стандартты динамик

Шолу
Артқы көрініс айналарын жинауға арналған электр жетек
Электрхромды өздігінен күңгірттенетін салон айнасы

Жарықтандыру
Follow me home жарықты кідірту функциясы

Климат
Автоматты климат-контроль
Артқы орындардың ауа арналары
Қолмен басқарылатын кондиционер

* Автодабыл автокөлік салонына мәжбүрлеп ашу жолымен рұқсатсыз кірген кезде іске қосылуы мүмкін – айдап кетуге қарсы жүйе жарық-дыбыстық дабыл береді.
** Автокөліктің құнына, сипаттамасына және жиынтықтамасына/опцияларына қатысты осы прайс-листе баяндалған бүкіл ақпарат тек ақпараттық сипатқа ие және
ҚР Азаматтық Кодексінің 447-бабына сәйкес жария оферта болып табылмайды. Көрсетілген бағалар теңгемен алынған қайта сатудың ең жоғары бағалары болып
табылады, біржақты тәртіппен және алдын ала хабарлаусыз өзгеруі мүмкін. Автокөліктер жөнінде барлық нақты және өзекті ақпаратты өңіріңіздегі ресми
дилерден ала аласыз.
*** Жанармай тұтыну деректері арнайы өлшеу жабдығы арқылы стандартталған жағдайларда анықталды. Әртүрлі автомобиль өндірушілерінің автомобильдерін
— опция ретінде

