Қозғалтқыш
Экологиялық классы
Жинақтама

1.5T (4B15D)

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
2.0T (4N20)
Евро 5

Comfort

Ұзындығы × ені × биіктігі, мм
Дөңгелек базасы, мм

4653 × 1886 × 1730
2738
190

Клиренсі, мм
Қозғалтқыш түрі
Жұмыс көлемі, см3
Макс. қуаты, а.к./кВт/айн/мин
Макс. айналдыру сәті, Нм/айн/мин
Беріліс қорабы
Жетек түрі
Алдыңғы аспа
Артқы аспа

4-х цилиндрлі, бензин, отынды тікелей бүркитін және турбоүрлемі бар

1499
150/110/5500-6000
230/1500-4000

1998
204/150/6000-6300
320/1500-4000

дымқыл типті қосарлы ілінісу механизмі бар 7 сатылы роботтандырылған
алдыңғы 2WD

қосылатын толық 4WD
тәуелсіз, Макферсон типті
тәуелсіз, екі иінтіректі

1585

Жабдықталған салмағы, кг
Жүксалғыш көлемі (артқы қатар орындықтары жиылған), л
Отын багының көлемі**, л
САЛОН ТҮСІ

Tech Plus

Premium

1625

1734

1800
60
ШАНАҚ ТҮСІ

Қара

Сұр металлик

Қоңыр металлик

Қара-қызыл

Қызыл металлик

Жасыл металлик

Қара-қоңыр

Ақ металлик

Көк металлик

ЖИНАҚТАМА

COMFORT

PREMIUM

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD 7DCT

12 990 000

13 790 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 2WD 7DCT
ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 4WD 7DCT

Қара металлик

TECH PLUS

14 490 000
16 490 000

Барлық жинақтамаға арналған стандартты жабдық
Шанақ түсіне боялған алдыңғы және артқы бампер,
есік тұтқалары, артқы көрініс айналары
Сұр күңгірт радиатор торы
Тік қанат түріндегі антенна

ЖАРЫҚ ЖӘНЕ КӨРІНІС
Жарықдиодты фаралар
Күндізгі жүріс жарықтары
Жарықдиодты артқы шамдар
Жүксалғыш қақпағы үстіндегі жарықдиодты стоп-сигнал
шамы
Артқы тұман шамы
Жаңбыр және жарық датчигі
Фаралардың автоматты түрде өшуі
Қара салон
Алдыңды орындықтар жылытқышы
Артқы көрініс айналарының жылытқышы мен электр реттегіші

Алдыңғы әйнектің бүкіл бетіндегі электржылытқыш
Жуғыш форсункаларының жылытқышы
Фараларды биіктігі бойынша жетекпен реттеу
Басқару режимін таңдауға болатын электрондық
руль күшейткіші

Режимін таңдау жүйесі (Стандарт, Спорт, Эко, Қар)
Автоматты түрде ұстап тұру
Электрондық тұрақ тежегіші
Кілтсіз кіру, қозғалтқышты оталдыру түймесі,
қашықтан басқарылатын орталық құлып
Стақанқойғыштары бар шынтақтаяныш
Артқы шынтақтаяныш, 2 стақанқойғыш
Артқы қатардағы орындықтардың ортаңғы бассүйегіші
Жүксалғыштағы көмескі жарық

Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TPMS)
Автокөліктің шұғыл тежеу кезіндегі
көмекші жүйесі (BA)
Иммобилайзер
Айдап әкетуден сақтайтын сигнал беру жүйесі
Бала орындықтарына арналған бекітпелер
Артқы есіктердің ішінен ашылып кетуінен қорғайтын
құлыптар бекітпесі (балаларды қорғау құлпы)

АУДИО ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ЖҮЙЕЛЕР

ҚАУІПСІЗДІК
Алдыңғы қауіпсіздік жастықтары
Бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Артқы тұрақ датчиктері
Тағылмаған қауіпсіздік белбеулері туралы ескерту —
алдыңғы қатар
Қолмен реттелетін жылдамдықты шектен асыру
туралы ескерту
Жүргізушінің шаршағандығын бақылау жүйесі
Шұғыл тежеу туралы ескерту жүйесі
Тежегіштерді бекіту жүйесі (ABS)
Бағыт тұрақтылығын сақтайтын электрондық жүйе (ESP)
Автокөліктің аударылуына жол бермейтін жүйе (RMI)
Еңіске түсуге көмектесетін жүйе (HDC)
Өрде орнынан қозғалуға көмектесетін жүйе (HHC)
«Старт-Стоп» жүйесі

10,25” цифрлық аспаптар тақтасы
Android Auto/Apple Carplay
Bluetooth қолдауыAM/FM радиосы бар аудиожүйе

ЖҮКСАЛҒЫШТАР ЖҮК
60:40 қатынасында жиылатын артқы қатардағы орындықтар
Жүксалғыш бөліміндегі пердеше

ДӨҢГЕЛЕКТЕР
Алдыңғы және артқы дискілі тежегіштер
Толықөлшемді емес 17" қосалқы дөңгелек,
шина өлшемі 135 / 90

ЖИНАҚТАМА

COMFORT

PREMIUM

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 1.5T 2WD 7DCT

12 990 000

13 790 000
14 490 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 2WD 7DCT

TECH PLUS

H6
16 490 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ 2.0T 4WD 7DCT

Радиатордың қара торы (ұяшықтар)
Люгі бар панорама төбе

4653 x 1886 x 1730

ЖАРЫҚ ЖӘНЕ КӨРІНІС
Бұрылыстарды жарықтандыру функциясы бар алдыңғы жарықдиодты тұман фаралары
Интерьердің бір тонды амбиентті көмескі жарығы

2738
Бел тіреуі 2 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
4 бағытта электржетекпен реттелетін жолаушы орындығы
Бүйірлік төбе шырағдандары
Табалдырықтың болат қаптамалары
Орындықтардың жасанды былғары тысқабы
6 бағытта электр жетекпен реттелетін жүргізуші орындығы
Көпфункциялы былғары руль
4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы
Орталық төбе шамы
Матамен қапталған орындықтар
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы

230 / 110 / 150

320 / 150 / 204

КОМФОРТ
Режимін таңдау жүйесі (Off-road, Құм)
Сымсыз зарядтау жүйесі
Бірінші қатардағы желдетілетін орындықтар
Проекциялау дисплейі
Ауа сапасын автоматты түрде бақылау жүйесі
Иондау функциясы бар ауатазартқыш
Күнқағарлардағы көмескі жарығы бар айналар
Артқы есіктің электржетегі
Жылытылатын руль
Екі аймақтық климат-контроль
Электр жетекпен жиылатын бүйір айналар
Артқы орындықтардың жылытқышы

ҚАУІПСІЗДІК
360° айнала шолу камерасы
Автоматты тұраққа қою жүйесі
Көзден таса аймақтарды бақылау жүйесі (BSM+LCA)
Артпен соқтығысуды ескерту (RCW)
Ашық есік туралы ескерту (DOW)
Мөлдір капот функциясы
Артқа жүру көмекшісі
Жолақ ішінде шұғыл ұстау жүйесі (ELK)
Тежеу функциясы бар тұрақтан артпен шығуға көмектесетін жүйе (RCTA)
Алдыңғы тұрақ датчиктері
Қауіпсіздік қалқалары
Жол белгілерін тану жүйесі (TSR), жылдамдықты шектен асыру туралы ескерту
Бейімделетін круиз-контроль (АСС), төмен жылдамдықта жүру және бұрылыстарда жылдамдықты реттеу функциясы бар
Жол қиылыстарынан өткенде соқтығысудың алдын алатын функция (AEB Crossroad)
Алға жүру кезінде соқтығысу ықтималдығын ескерту жүйесі (FCW)
Жаяу жүргіншілер мен велосипедшілерді анықтайтын функциясы бар автоматты тежеу жүйесі (AEB)
Қозғалыс жолағынан шығуды ескертіп, жолаққа қайтарып,
жолақ ортасында ұстайтын жүйе (LDW+LKA+LCK)
Артқы көрініс камерасы

МУЛЬТИМЕДИА
Түрлі түсті сенсор дисплейі бар 12,3” мультимедиа жүйесі
Аудиожүйенің 8 динамигі
Түрлі түсті сенсор дисплейі бар 10,25” мультимедиа жүйесі
Аудиожүйенің 6 динамигі

ЖҮКСАЛҒЫШ ЖӘНЕ ЖҮК
Күміс түсті рейлингтер

ДӨҢГЕЛЕКТЕР
Өлшемі 225/55 шиналары бар 19" жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері
Жеңіл қорытпалы 19” қара дөңгелек дискілері
Өлшемі 225/60 шиналары
18" жеңіл
қорытпалы дөңгелек дискілері
Двигатель
1.5Т бар
2WD
7DCT
Двигатель 2.0Т 2WD 7DCT
Двигатель 2.0Т 4WD 7DCT

*10 жыл бойы Қытайдағы SUV сегментіндегі ең танымал кроссовер
**Отын шығыны туралы деректер арнайы өлшеу жабдығын қолдану арқылы стандартты жағдайларда анықталған.
Түрлі автокөлік өндірушілердің автокөліктерін салыстыру үшін қолданылады. Пайдалану нормасы емес.
*** Көрсетілген бағалар – максималды қайта сату бағасы және жинақтамада көрсетілген опциялар алдын ала ескертпей өзгертілуі мүмкін,
себебі бағалар мен жинақтамалар туралы мәлімет тек ақпараттық сипатта беріледі. Жоғарыда көрсетілген ақпаратты ресми дилерден нақтылау керек.

