


گیربکس مشخصات کلى

سیستم تعلیق

سایر تجهیزات

 ترمز

 تایر

موتور

ابعاد کلى
 ابعاد فضاى داخلى
ابعاد درب کشویى

پیش آمدگى جلو/ عقب
فاصله محورى

کمترین شعاع گردش
 وزن خالى
وزن مجاز

وزن مجاز روى محورهاى جلو و عقب
باك

مدل موتور
 حجم موتور

سیستم سوخت رسانى بوش
حداکثر قدرت

حداکثر گشتاور
استاندارد آالیندگى

مصرف سوخت

نوع
 ترمز هاى کمکى
 ترمز جلو و عقب

ترمز کمکى خفه کن اگزوز

 کالچ هیدرولیکى
فرمان هیدرولیکى

 شیشه باالبر برقى سرنشین جلو و راننده
درب کشویى

چراغ رانندگى در روز
تنظیم ارتفاع روشنایى چراغ جلو

چراغ جلو اتوماتیک
 تنظیم برقى آینه هاى جانبى

تهویه مطبوع سرنشینان جلو و عقب
پشتى قابل تنظیم صندلى مسافران

کیسه هواى ایمنى سرنشین جلو و راننده
آینه عقب ضد انعکاس نور
ایموبالیزر و قفل مرکزى

رادیو
دکمه چندکاره پخش روى فرمان

پله کمکى برقى
کروز کنترل

آنتن شیشه جلو
سیستم گرمایش مجزاى سرنشینان جلو و عقب

مجهز به مه شکن عقب
کابین تقویت شده و ایمن

سنسور دنده عقب
ممکن است اطالعات مندرج در کاتالوگ با مشخصات خودرو تحویلى مغایرت داشته باشد

  سایز

جلو
عقب

مک فرسون مستقل
فنر شمشى چند الیه فوالدى

روغنى
ABS+EBD+ESC
دیسکى
 دارد

215/75 R 16C

مدل

نسبت دنده

5990×2100×2645
3515×1850×1860
1020×1535
965/1455
3570
7
2870
4000
1540/2460
80

HFC4DE1-1D
چهار سیلندر خطى 16 سوپاپ داراى توربو شارژ و اینترکولر
 2746

Common Rail(Bosch)+DOC+SCR

147@3200 min

355@1800~2600 min

Euro 5 EEV
لیتر در 100 کیلومتر

JAC LC6T32
5.441
2.839
1.721
1.223
1
0.794
4.935

I
II
III
IV
V
VI
R

(mm) (طول/عرض/ارتفاع)
(mm)(طول/عرض/ارتفاع)

(mm)
(mm)

  

(hp)

(Nm)

11

(mm)

(cc)

(m)

(طول/ارتفاع)

(Kg)

(Kg)

(Kg)

(Day Light)

USB+

(L)
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شرکت آرین دیزل پایا 

ســال گارانتى
200 هزار کیلومتر

15+1

13+1


