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2019 модельний рік
СТАНДАРТНІ ОПЦІЇ

ПОСТІЙНИЙ ПОВНИЙ ПРИВІД - AWD
КОМФОРТ
Багатофункціональний ЖК дисплей (4,3 дюйма) з покажчиком тиску наддуву

Система зміни режимів роботи двигуна SI-DRIVE

Камера заднього виду
Двозонний автоматичний клімат-контроль з фільтром для пилу
Електропривод регулювання і складання зовнішніх дзеркал заднього виду і
Панель приладів з 3,5-дюймовим кольоровим РК екраном
світлодіодними повторювачами поворотів
Алюмінієві педалі
Підігрів передніх сидінь і зовнішніх дзеркал
Система доступу без ключа і запуску двигуна за допомогою кнопки
Обігрів зовнішніх дзеркал і зони щіток лобового скла
Рифлена шкіряна обробка (з червоною строчкою) керма, виконаного у формі букви D
Обігрів вітрового і бічних cкла
Аудіовхід (AUX) та USB в центральній консолі
Електросклопідйомники
Задні сидіння, що розкладаються в співвідношенні 60/40
Bluetooth і система hands-free
Вітальне освітлення
Датчик дощу і світла
Індикатор числа обертів, встановленого водієм
Підсилювач рульового управління з передавальним числом 13,3:1
Кермо з керуванням музикою і круїз-контролем
Кермо з регулюванням по висоті і вильоту
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ДОПОМОГИ ВОДІЄВІ
Кріплення для дитячого сидіння (ISO-FIX)
4-х сенсорні / 4-х канальна система ABS з електронною системою розподілу
Балки посилення бічних дверей
Система активного управління вектора тяги
Система травмобезпечні педалей
Багаторежимна система курсової стійкості (VDC)
Система допомоги при гальмуванні (педаль гальма має пріоритет)
Допоміжна гальмівна система (Brake assist system) з підсилювальним механізмом
Фронтальні, передні бічні і шторкові подушки безпеки SRS
Дитячі замки задніх дверей
Багаторежимна система DCCD (система регулювання центрального диференціала)
Система утримання автомобіля на схилі
Високоефективні гальма Brembo (передні: 4-поршневі супорти і 17-дюймові диски / Задні: 2Опорна балка рульової колонки
поршневі супорти і 17-дюймові диски)
Підголівники для задніх пасажирів - 3 шт.
Переднатягувачі і обмежувачі навантаження передніх ременів безпеки
Регульовані по висоті передні ремені безпеки з обох сторін
Трьохточковий ремінь для задніх пасажирів - 3 шт

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
Задній дифузор
Бічний нижній спойлер
Задній великий спойлер
Вихлопна система з двома трубами

Антена в формі плавника акули на даху
Виїжджаючі омивачі фар
Передні протитуманні фари
Задні протитуманні фари
Накладки з нержавіючої сталі на порогах передніх дверей

ОХОРОННІ СИСТЕМИ
Центральний замок з дистанційним керуванням

Іммобілайзер

ДОДАТКОВІ ОПЦІЇ

Двигун

2.5

Комплектація
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КОМФОРТ

18-дюймові алюмінієві диски (темний Gunmetallic)
Світлодіодні фари з автоматичним коректором
Тоновані задні скла
18-дюймові ковані алюмінієві диски BBS (дзеркальний блиск)
2-DIN аудіо система (1 CD, 6 динаміків )
Водійське сидіння з ручним регулюванням висоти
Спортивні передні сидіння з комбінованою оббивкою (шкіра і Alcantara)
Електрорегулювання водійського сидіння (в 8 напрямках)
Навігаційна система на базі SD-карти і аудіосистема Harman / Kardon + Premium:
1-CD і 9 динаміків з одним підсилювачем
Спортивні передні сидіння з шкіряною оббивкою (з червонім швом)
Актуальні ціни уточнюйте у менеджерів автоцентру
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун
Трансмиссия

2.5
6MT
ДВИГУН
Горизонтально-опозитний, 4-х циліндровий, 4-х тактний, бензиновий з посиленим
турбонадувом і проміжним охолоджувачем з великою пропускною здатністю

ТИП
Діаметр циліндра і хід поршня
Робочий об'єм
Ступінь стиснення
Паливна система
Ємність паливного бака

мм
см3

л

Дворозпредвальний з 16-ма клапанами
99,5x79,0
2457
8,2
Багатокрапкова система послідовного упорскування (у впускні канали)
60

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Макс. Потужність
Макс. оберт.момент
Динаміка розгону от 0 до 100 км/год
Макс.швидкість
місто
Витрата палива*
поза містом
змішаний
місто
Емісія СО2 *
поза містом
змішаний

кВт(к.с)/об./хв
Нм(кгс.м)/об./хв
с
км/год

221 (300)/6000
407 (41,5)/ 4000
5,2
255
14
8,4
10,4
326
194
242

л/100 км

г/км

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Передавальні числа Діапазон D (Lineartronic)
1-а передача
2-а передача
Передаточні числа в
3-я передача
режимі ручного
4-а передача
перемикання
5-а передача
6-а передача
Задній хід
Тип приводу

ТРАНСМІСІЯ

3,636
2,235
1,590
1,137
0,891
0,707
3,545
3,900

Система повного приводу з налаштуванням центрального диференціалу

ШАСІ
Механізм рульового керування
Підвіска
Мінімальний радіус розвороту
Тормозна система

передня
задня
м
передня
задня

Шини

РОЗМІРИ І МАСА

Габаритна довжина
Габаритна ширина
Габаритна висота
Колісна база
Колія

Зубчато-рейковий тип
McPherson зі стійкою перевернутого типу
Двохважільна
5,5
Дискові, вентильовані марки "Brembo" з 4-х поршневими гальмівними супортами
Дискові, вентильовані марки "Brembo" з 2-х поршневими гальмівними супортами
245/40R18, 18x8,5"J

передня
задня

Дорожній просвіт
Споряджена маса
Місткість
Об'єм багажного відділення**

мм
мм
мм
мм
мм
мм
мм
кг
чол.
л

*1. Витрата палива і викиди CO2: Відповідно до ECE R101-01
*2. Виміряний за методом VDA (V214)
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4595
1795
1475
2650
1530
1540
135
1509
5
460

