
عملکرد بی نظیر! 
دیگـر مهم نیسـت کـه بـاران و برف سـنگین ببارد یا سـطح 

جـاده یخ زده باشـد، فنـاوری هوشـمند All-wheel drive که 

توسـط Borg Warner طراحی شـده اسـت، خودروی شما را 

همیشـه تحت کنتـرل قرار مـی دهد.

ABS HHC

HDC

EBD ESP

دوربین پارک دنده عقب

با سیستم راهنمای پارک

)Park Assist(

مجهز به سیستم انتقال قدرت ۶ دنده اتوماتیک

۶ عدد کیسه هوا
جلو، جانبی و پرده ایی

طراحی بی نظیر با الهـام از چیتا

SUPERIOR PERFORMANCE. EXQUISITE LUXURY.      EXITING TECHNOLOGY. BOLD STANCE.      BRAND NEW STYLE.

 mHawk 140  موتور بنزینی

پیشرانه ۲۲۰۰ سی سی بنزینی با توان ۱۴۰ اسب بخار 

و گشتاور ۳۲۰ نیوتن متری

تودوزی لوکس چرمی

الستیک ۱۷ اینچی
و رینگ آلومینیمی

چراغ های پرژکتوری با قابلیت چرخش با مسیر
)Day Light( و چراغ رانندگی در روز

TCS

قدرت و گشتـاور باال در

دور موتورهای پایین



سفید نقره ایی بنفشقرمز دلفینینارنجی مشکی

GEAR UP FOR 
ADVENTURES.
WITHOUT GEARS

5 سـال یا ۱50 هـزار کیلومتر گـارانتی

رشکت توسعه صنـایع تولیـدی

مشخصات فنی

W10تیپ

 XUV500کد محصول

بنزینی، احتراقی با شمع، چهار زمانه، چهار سیلندر، خطینوع موتور

۲۲۰۰ حجم موتور )سی سی(

۱۴۰ اسب بخار در دور موتور ۴۰۰۰ دور در دقیقهحداکثر توان موتور )اسب بخار(

۳۲۰ نیوتن متر در دور موتور ۲۰۰۰ الی ۳۰۰۰ دور در دقیقه حداکترگشتاور )نیوتن متر(

6 سرعته اتوماتیک نوع سیستم انتقال قدرت

AWD نوع سیستم محرک

R17 ۲۳5/65ابعاد الستیک ها

مک فرسون )مستقل(نوع سیستم تعلیق جلو

 سیستم تعلیق میله ای )مستقل( نوع سیستم تعلیق عقب

جلو و عقب میل تعادل

 دیسکیترمز عقب

دیسکی خنک شونده ترمز جلو

7۰حجم مخزن سوخت )لیتر(

5.6شعاع گردش )متر(

۲5۱۰حداکثر وزن ناخالص )کیلوگرم(

۲7۰۰فاصله بین محور جلو و عقب ) میلی متر(

۱89۰عرض )میلی متر(

۴585طول )میلی متر(

۱785ارتفاع )میلی متر(

امکانات ایمنی

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

*کیسه هوای جانبی و پرده ای

)EBD( و سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز )ABS( سیستم ضد قفل ترمز*

*سیستم کنترل پایداری الکترونیکی)ESP( و سیستم ضد غلتش

)HDC( و  سیستم کنترل درسرازیری )HHC( سیستم کنترل خودرو در سرباالیی*

*  ستون های محافظ در برابر ضربات جانبی به خودرو

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

مشخصات ظاهری

کروم جلو پنجره

*تزئینات داخلی مشکی و خاکستری

*رینگ آلومینیمی

کروم زهکشی شیشه ها

چراغ داررکاب

*روشنایی آبی یخی اتاق

*اگزوز با دو خروجی

*باربند سقف

)keyless( باز کردن درها بدون کلید*

* سانروف برقی با سیستم تشخیص مانع

USB ,Blutooth ,Audio ,Handsfree Call,Ipod نمایشگر رنگی لمسی )7 اینچی( همراه با*

*چراغ های جلو با قابلیت چرخش با مسیر

*سیستم تشخیص صدای هوشمند و خواندن پیامک

)TPMS( سیستم پایش باد الستیک ها*

* چراغ های هوشمند با حسگر نور

*سنسور باران

*سیستم ضد سرقت دیجیتالی

* 2 عدد تیوتر روی داشبور

* دوربین پارک دنده عقب

)Prak Assist( سیستم راهنمای پارک*

*کنترل سیستم صوتی، تلفن و کرزو کنترل روی فرمان

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

*درب موتور با بازوی هیدرولیکی کمکی

*درب صندوق عقب با قابلیت باز کردن با ریموت

*کلید کشویی به همراه ریموت کنترل و قفل مرکزی

ردیف اول و دومچراغ مطالعه

*شیشه های رنگی منعکس کننده نور خورشید

*پایه شارژ تلفن همراه

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

*چراغ روشنایی بیرون خودرو برای تشخیص گودال

*چراغ هشدار باز بودن درب خودرو

*چراغ پروژکتور )روشن کننده اطراف خودرو(

*صندوق داشبورد با نگهدارنده لپ تاپ

*صندلی های تاشو به منظور دسترسی به فضای بیشتر برای حمل بار

*سیستم کنترل دمای تمام خودکار

*فرمان با قابلیت تنظیم زاویه

*فرمان تلسکوپی

*تزئینات داخلی چرمی

*آینه های جانبی تاشونده برقی

8 جهتصندلی راننده با قابلیت تنظیم

امکانات رفاهی

دفتر مرکزی تهـران: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص،

بعد از بزرگراه آزادگان، پالک ۱۸۳

تلفن: ۱2۰۰ ۵۸ 44 - ۰2۱

کارخـانه: بروجرد، کیلومتر 22 جاده مالیر

تلفن: 42۵۵۰۰4۱ - ۰۶۶

www.azimkhodromfg.com


