
FIERY EYES. FANGS OF STEEL.

چراغ های پرژکتوری با قابلیت
چرخش با مسیر

و چراغ رانندگی در روز
)Day Light(

جلو پنجره کروم

سیستم پایش باد الستیک ها 
)TPMS(

نمایشگر لمسیسیستم چهارچرخ محرک
۶ اینچی

ABSEBDESP

THUNDER DOWN THE ROADS.

 mHAWK موتــور

مجهز به پیشرانه دیزلی ۲۲۰۰ سی سی

با توان ۱۴۰ اسب بخار و گشتاور ۳۲۰ نیوتن متری

FIERY EYES.   FANGS OF STEEL. THUNDER DOWN THE ROADS.

سنسور باران

ظرفیت بکسل تا ۲/۵ تن



GOES THE DISTANCE 
DURING THE WEEK. 
GOES FARTHER ON 
WEEKENDS.

3 سـال یا 100 هـزار کیلومتر گـارانتی

رشکت توسعه صنـایع تولیـدی

دفتر مرکزی تهـران: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص،

بعد از بزرگراه آزادگان، پالک ۱۸۳ ، تلفن: ۴۴۵۸۹۵۳۲ - ۰۲۱

تلفن فروش: 4۲۵۲4۰۰۰ - ۰۲۱

کارخـانه: بروجرد، کیلومتر ۲۲ جاده مالیر، تلفن: ۴۲۵۵۰۰۴۱ - ۰۶۶

www.azimkhodromfg.com

مشخصات فنی خودرو

تیپ
دو کابینتک کابین

S6S6S10

4WD-2WD نوع سیستم محرک

R16 154/75ابعاد الستیک ها

  mHawk دیزلینوع موتور

۲۲۰۰ حجم موتور )سی سی(

۱۴۰حداکثر توان موتور )اسب بخار(

۳۲۰گشتاور)نیوتن متر(

شش دنده ای - دستینوع سیستم انتقال قدرت

۱۹۱۵×۱8۲۰×۱8۶۰۵۱۷۵×۱8۲۰×۵۱۷۵ابعاد کل خودرو )میلی متر( )ارتفاع×عرض×طول(

۵۵۰×۱۵۲۰×۵۵۰۱۴8۹×۱۵۲۰×۲۲۹۴ابعاد کابین حمل بار )میلی متر( )ارتفاع×عرض×طول(

۳۴زاویه حمله )درجه(

۱۵زاویه فرار )درجه(

۱۵زاویه شیب )درجه(

۲۲۰حداقل فاصله تا سطح زمین )میلی متر(

۳۱۵۰حداکثر وزن ناخالص )کیلوگرم(

تک دیفرانسیل : ۲۰۵۵ کیلوگرم و دو دیفرانسیل: ۲۱۵۵ کیلوگرمتک دیفرانسیل : ۱۹۵۵کیلوگرم و دو دیفرانسیل: ۲۰۵۵ کیلوگرموزن خالص

تک دیفرانسیل : ۱۰۹۵ کیلوگرم و دو دیفرانسیل: ۹۹۵ کیلوگرمتک دیفرانسیل : ۱۱۹۵کیلوگرم و دو دیفرانسیل: ۱۰۹۵ کیلوگرمظرفیت حمل بار

 ایمنی

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

)ESP( سیستم کنترل پایداری / )ABS( سیستم ضد قفل ترمز ***

***دارای قابلیت خرد شدن میله  فرمان در تصادفات

***دارای ناحیه مقاوم به مچاله شدن برای سرنشینان در تصادفات شدید

***روکش ضد حریق

***قفل مرکزی به همراه کنترل و سیستم هشدار

 سایر امکانات

*--سیستم تهویه مطبوع خودکار

-**سیستم تهویه مطبوع معمولی

  GPS با نمایشگر لمسی** SD و USB همچنین دارای پایهMP و DIN2 سیستم صوتی با کیفیت

*--سیستم کنترل از روی فرمان

***فرمان با قابلیت تنظیم زاویه

      سمت راننده خودکار همراه با سیستم تشخیص مانع**شیشه های برقی

***چراغ های همراه کننده تا منزل

۱۲۲پایه شارژ برقی ۱۲ ولت )تعداد(

***درب موتور با بازوی هیدرولیکی کمکی

*** سیستم ضد بخار شیشه عقب

*--چراغ های جلو با قابلیت چرخش با مسیر

*--سنسور باران برف پاک کن

)TPMS( سیستم پایش باد الستیک ها--*

***چراغ های مه شکن جلو و عقب

     پروژکتوری با LEDهالوژنیهالوژنینوع چراغ جلو

***تزئینات داخلی مشکی


