
الستیک ۱۵ اینچی و رینگ آلومینیمیطراحی بی نظیر چراغ ها

• سنسور دنده عقب

• سیستم ضد سرقت با بوق هشدار

• چراغ خطر اتوماتیک هنگام ترمز ناگهانی

• ISOFIX و قفل کودک

• چراغ های مه شکن عقب و جلو

متر
ی 

میل
 ۱۶

۵۵

۳۶۷۵ میلی متر

۱۷۱۵ میلی متر

IT'S A STYLE STATEMENT PULSE-RACING PERFORMANCE

 mFALCON G80  موتور بنزینی

با توان ۸۲ اسب بخار در ۵۵۰۰ دور بر دقیقه 

و گشتاور ۱۱۵ نیوتن متر در ۳۵۰۰ دور بر دقیقه

 سیستم تعلیق قدرتمند برای رویارویی 

با جاده های ناهموار

PLAYS IT SAFE

ساختار بدنه ای قدرتمند

ABSHHCTCS ESPEBD

صندوق زیرپایی در ردیف عقبجالیوانیجعبه داشبورد خنک کننده

قدرت و گشتـاور باال در

دور موتورهای پایین



SETS TRENDS.
DEFIES TERRAINS.

3 سـال یا ۱00 هـزار کیلومتر گـارانتی

سفید نقره ای قرمز نارنجی دلفینی مشکی نقره ای و مشکی قرمز و مشکی

K8K10تیپ

AUX / USB /بلوتوت هندزفری / DIS سیستم سرگرمی با صفحه نمایش 3.5 اینچی/ سیستم تصویر دیجیتالی**

**قابلیت سازگاری با نرم افزار BLUE SENSE شرکت ماهیندرا

**چهار عدد بلندگو و دو عدد توییتر

*-قابلیت تنظیم صدا و کنترل تلفن از روی فرمان

Day Light چراغ رانندگی در روز**

**سیستم ضد سرقت موتور

)ESP( سیستم کنترل پایداری / )TCS( سیستم کنترل کشش / )HHC(سیستم کنترل خودرو در سرباالیی-*

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل*-

)EBD( سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز*-

**میله فرمان با قابلیت خرد شدن در تصادفات شدید

**دو عدد کیسه هوا )راننده و سر نشین جلو(

**ISOFIX برای صندلی کودک در صندلی های ردیف عقب

**قفل کودک برای صندلی های ردیف عقب

**سنسور قفل اتوماتیک درب ها پس از شروع به حرکت

**چراغ هشدار خطر اتوماتیک )برای زمان های ترمز ناگهانی و یا باز بودن درب موتور(

**چراغ هشدار خطر در هنگام تصادف

*-موکت کف زیر پایی ضد لغزشی )سمت راننده(

**جلو پنجره کروم

**اسپویلر عقب

** ریل های نصب باربند سقف

**نورپردازی دستگیره های داخلی

**فرمان برقی

**فرمان با قابلیت تنظیم زاویه

پارچه ایپارچه ایجنس روکش صندلی ها

**تزیین پارچه ای رودری

**قابلیت تنظیم ارتفاع صندلی راننده

*  -صندلی تاشونده عقب

**شیشه های برقی هر چهار درب + سمت راننده همراه با سیستم تشخیص مانع

**تنظیم برقی آینه ها

**  چراغ مه شکن جلو و عقب

**محفظه عینک آفتابی

**جعبه داشبورد با قابلیت خنک شوندگی

هم در جلو و هم در عقبتنها در جلو چراغ های همراه کننده تا منزل

**تنظیم ارتفاع نور چراغ ها

**نمایشگر میزان قابلیت پیمایش تا پمپ بنزین

**صندوق زیرپایی در ردیف عقب

**بوق هشدار دهنده کمربند ایمنی

هم در جلو و هم در عقبتنها در جلوپایه تغذیه برق 12 ولت

**جا لیوانی بر روی تمامی درها

**سنسوردنده عقب

*-استارت بدون کلید

K8K10تیپ

چهار زمانه، تنفس طبیعی، بنزینی MPFIنوع موتور

۱۲۰۰حجم موتور)سی سی(

۸۲ اسب بخار )۶۱  کیلو وات( در دور موتور ۵۵۰۰ دور در دقیقهحداکثر توان موتور )کیلو وات/اسب بخار(

۱۱۵ نیوتن متر در دور موتور ۳۵۰۰ الی ۳۶۰۰ دور در دقیقه حداکثر گشتاور )نیوتن متر(

۵ سرعته دستینوع سیستم انتقال قدرت

R15 185/60 - آلومینیمیابعاد الستیک ها - جنس رینگ ها

سیستم تعلیق مستقل - مک فرسون دو جناقی فنر لول با سیستم ضربه گیر گازی هیدرولیکینوع سیستم تعلیق جلو

سیستم تعلیق نیمه مستقل، دومیله ای فنر لول و ضربه گیر گازی هیدرولیکینوع سیستم تعلیق عقب

دیسکی ترمز جلو

کاسه ایترمز عقب

۳۵حجم مخزن سوخت )لیتر(

۵٫۰۵شعاع گردش )متر(

۲۳۸۵فاصله بین محور جلو و عقب ) میلی متر(

۱7۱۵عرض )میلی متر(

۳۶7۵طول )میلی متر(

۱۶۵۵ارتفاع کلی با احتساب ارتفاع پایه نصب چوب اسکی )میلی متر(

رشکت توسعه صنـایع تولیـدی

دفتر مرکزی تهـران: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص،

بعد از بزرگراه آزادگان، پالک 1۸3

تلفن: ۴۴5۸۹532 - ۰21

تلفن فروش: 4۲5۲4۰۰۰ - ۰۲۱

کارخـانه: بروجرد، کیلومتر 22 جاده مالیر

تلفن: ۴255۰۰۴1 - ۰۶۶

www.azimkhodromfg.com


