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ტექნიკური მონაცემები: 
 

ეკოლოგიურობის სტანდარტი:                Euro 5 

საწვავის ტიპი:                                        დიზელი 

საწვავის ავზის მოცულობა:              93 ლიტრი 

ძრავის მოცულობა:                                       3.0ლ 

ცილინდრების რაოდენობა:                              6 

ცხენის ძალა(ბრუნი წუთში):              247(4.000) 

მაქსიმალური სიჩქარე (კმ/სთ):                      202 

აჩქარება 0-100 კმ/სთ (წმ):                             8.2 
სიგრძე/სიგანე/სიმაღლე(მმ):     4828/1943/1802 

გადაცემათა კოლოფი:                                  8 AT 

წვა შერეული 100 კმ (ლ):                                 7.5 

წამყვანი თვლები:                                         4WD 

4x4-ზე სისტემა:                        Quadra-Drive II ® 

საბურავები:                                          265/50R20 

ავტომობილის წელი:                                   2019 

 

 

აღჭურვილობა: 
ABS & ESC  

წვიმაში მუხრუჭების დამხმარე 

სისტემა „Traction Control“ ყველა საბურავზე  

Hill Start/Descent Control  

რელიეფების სისტემა „Selec-Terrain™“ 

მართვის რეჟიმები: Sport / Eco 

Quadra-lift 

უგასაღებო გაღება, ღილაკით დაქოქვა   

START & STOP (გამორთვის ფუნქციით) 

ცენტრ. საკეტი დისტანციური მართვით 

TPMS (საბურავ. წნევის მონიტორინგის სისტ.) 

სიგნალიზაცია 

ParkView უკანა ხედვის კამერა 

პარკირების სენსორები წინ & უკან 

ელ. პარკირების მუხრუჭი 

წვიმის და ღამის სენსორი 

BI-Xenon მაშუქები 

დღის LED მაშუქები & უკანა LED მაშუქები 

წინა მაშუქების ელ.რეგულირება 

წინა მაშუქების ელ.რეგულირება 

წინა და უკანა სანისლე ფარები 

საჭეზე განლაგებული მართვის ღილაკები 

უბედურ შემთხვევაზე რეაქციის გაძლიერებული სისტემა 

მძღოლისა და მგზავრის წინა  უსაფრთხოების ბალიშები 

გვერდითა ფარდა უსაფრთხოების ბალიშები 

წინა სავარძლებში ჩამონტაჟებული უსაფრთ. ბალიშები 

მძღოლის მუხლის დამცავი უსაფრთხოების ბალიში 

საჭის ელ. გამაძლიერებელი 

საჭის ელ. რეგულირება 

საჭეზე განლაგებული მართვის ღილაკები 

ტყავით დაფარული საჭე და სიჩქ. ღერძი 

2 ზონიანი კლიმატკონტროლი, ჰაერის ფილტრაცია 

RADIO, USB, SD, AUX, Bluetooth™  

Uconnect voice command with bluetooth 

9 დინამიკი Subwoofer -ით 

8.4 სენსორული მონიტორი ნავიგაციით 

ორმაგპანელიანი პანორამული ლუქი 

რუსული / ინგლისური მენიუ 

2 USB პორტი დატენვის ფუნქციით 

წინა და უკანა თბობადი სავარძლები & თბობადი საჭე 

წინა ვენტილირებადი სავარძლები 

საბარგულის კარის ღილაკით & დისტ. გაღება/დაკეტვა 

მძღოლის სავარძლის/რადიოს/სარკეების მეხსიერება 

შავი ტყავის სალონი  

მძღოლის & მგზავრის სავარძლის ელ.რეგულირება 8 მიმართ. 

მძღოლის სავარძლის წელის არის რეგულირება 4 მიმართ. 

უკანა სავარძლების დაკეცვა 60/40 

ბავშვის სავარძლის დასამაგრებელი 

ექსტ.სარკეები ელ.რეგულირებით, თბობადი, კეცვადი  

უკანა ხედვის სარკე ავტოდამუქებით 

უკანა რიგის მონიტორი  

ექსტ. სარკეები ავტოდამუქებით & მოხვევის სიგნალებით 

ავტომობილის ფერის ექსტ. სარკეები & სახელურები 

წინა ელ.შუშები 1-Touch აწევა/ჩაწევა & უკანა ელ. შუშები   

წინა და უკანა ფეხსაგებები 

წინა კარის ორმაგი შუშები ხმაურის დასახშობად 

აკუსტიკური & დამუქებული შუშები და საქარე მინა 

უკანა თბობადი მინა 

მწეველთა პაკეტი 

12 ვოლტის წყარო 

საწვავის ავზი ხუფის გარეშე, ავტომატური ჩაკეტვით 

ჩასაბმელი კაუჭი 

საბარგულის თარო 

ალუმინის დისკები 

სათადარიგო საბურავი  

უკანა სპოილერი 

გარანტია: 3 წელი ან 100,000კმ 

ფასი: 174’500 ლარი 

ტელ: 2 307 307; 571 307 302; 597 307 302 

 


