
 

 مشخصات فنی

 7991 (CC) حجم موتور

 نوع موتور
بنزين سوز مجهز به سيستم پرخوران از نوع توربو 

 شارژر

 EOBD( و مجهز به سيستم 5)يورو Euro V استاندارد آالیندگی

تعداد سیلندر، سوپاپ ها و آرایش میل 

  DOHCسوپاپ 71سيلندر،  4 سوپاپ ها

 دور در دقيقه 5055اسب بخار در دور موتور  714 حداکثر قدرت

 حداکثر گشتاور
 نيوتون متر در طيف  015

 دور در دقيقه 4555الي  0555دور موتوري 

 سرعته 1-گيربكس اتوماتيك دو كالچه جعبه دنده

 چرخ دنده شانه اي با كمك برقي سیستم فرمان

 سیستم ترمز
 چهار چرخ ديسك و مجهز به سيستم ضد قفل

 چهار كاناله( ABSبراي هر چهار چرخ )  

 تعلیقسیستم 
 جلو: فنر حلقوي با ستون مک فرسون 

 عقب:سيستم تعليق مستقل )چندبازو(

 55 حجم مخزن سوخت )لیتر(

 785 (Km/Hحداکثر سرعت )

 اینچ آلومينيومی 78رینگ R78 005555  مشخصات چرخ ها

 7115×7845×4445 (mmطول()×عرض×ابعاد)ارتفاع

 0145 (mmفاصله دو محور)

 7545 (kgوزن خالص )

 امکانات و تجهیزات

 سان روف 

 آینه های جانبی برقی همراه با گرمکن 

 آینه های جانبی تا شونده برقي 

 روشن شدن اتوماتيک چراغ های جلو 

 چراغ های مه شکن جلو و عقب 

  چراغ های عقبLED 

 تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو 

 چراغ راهنما روي آينه 

  داراي ديمر )تنظيم كننده نور صفحه

 كيلومتر(

 کامپيوتر سفری 

 صندلی چرمی 

 پوشش چرمی فرمان 

 تنظيم ارتفاع صندلی راننده 

  تظيم برقي صندلی راننده 

 مموري صندلي راننده 

 مجهز به گرمكن صندلي هاي جلو 

 قفل ايمني كودك 

  مجهز به سيستمISOFIX 

 سيستم ضد سرقت 

  سيستم ترمز ضد قفلABS 

  سيستم ترمز كمكي هيدروليكHBA 

 زيع الكترونيكي نيروي ترمز سيستم تو

EBD 

  سيستم كنترل ايستايي در سر باالييHAC 

  ترمز پارك برقيEPB 

  کيسه هوا راننده و سرنشين جلو+ كيسه

 عدد(4هواي جانبي جلو )
 اخطاردهنده فشار باد چرخ ها 

  + فرمان برقيServomotor 

  جهت 0قابليت تنظيم غربيلك فرمان در 

 تهویه مطبوع اتوماتيك دو كاناله 

 سنسور پارك جلو و عقب 

 دوربين دنده عقب 

  سيستم پخشDVD  با خروجیUSB  ، 

IPod،AUX  

 GPS 

 بلوتوث 

  بلندگو 1دارای 

 كليدهاي مولتي مديا روي فرمان 

 آنتن شيشه اي 

  کنسول جلو 

  ليوانيكنسول عقب همراه با جا 

  شيشهReflex 

  چراغ هاي جلو مجهز به سيستم مشايعت تا

 درب منزل
 سنسور باران 

 شيشه هاي جلو و عقب برقي 

 نمایندگان محترم شرکت کرمان موتور

 با سالم

با گيربکس اتوماتيک جهت استحضار خدمتتان  5احتراما مشخصات فنی و تجهيزات خودرو اس 

 ارسال می گردد.

 باتشکر 

 شرکت کرمان موتور 



 

 

 اتوماتيك با مدل دنده اي به شرح ذيل به استحضار مي رسد: 5تفاوت هاي خودروي جك اس  *

 مشابه با خودروي دنده اي خواهد بود. نكته: قابل توجه است طراحي خارجي خودروي اتوماتیك دقیقا  

 

 

 

 

 

 

 

  سيستم پايداري الكترونيكيESC 

  سيستم كنترل سرعت خودرو در سر

 HDCپاييني 

 گرمكن شيشه جلو 

 استارت دكمه اي 

 سيستم ورود بدون كليد 

تنظيم برقي صندلي  .7

 راننده

 گرمكن صندلي هاي جلو .4 مموري صندلي راننده .0

 كيسه هوا( 4كيسه هاي هواي جانبي )در مجموع  .EPB  5 ترمز پارك برقي .4

تهويه مطبوع اتوماتيك دو  .1

 كاناله

 دوربين دنده عقب .8 سنسور پارك جلو .1

 سنسور باران .DVD 75. GPS 77سيستم پخش  .9
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عقب همراه با جا كنسول  .75
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