مشخصات فنی خودرو

LEON - FR

امکانات:

موتور  4سیلندر  16 /سوپاپ

 1395سی سی

 1798سی سی

پنجره برقی اتوماتیک از روی ریموت

ترمز دستی برقی

گیربکس

 7دنده اتوماتیک DSGفولکس واگن

 7دنده اتوماتیک DSGفولکس واگن

سیستم  – XDSکاهش اصطکاک خودرو در پیچ ها

سیستم ضد قفل ترمز  ABSو EBD

قدرت اسب بخار  /قدرت دور در دقیقه

5.000 –6.000 / 150

5.100 – 6.200 / 180

 11ایربگ (زانویی ،پرده ای ،جانبی ،سرنشین ،راننده)

سیستم تعدیل و ضد لغزش ASR

گشتاور ( نیوتن متر  /دور در دقیقه)
ماکزیمم سرعت (کیلومتر بر ساعت)
موتور

1.500 – 3.500 / 250
215

1.250 – 5.000 / 250
225

فولکس واگن

آئودی

چراغهای چند متغیره برای نور پردازی داخلی
تهویه اتوماتیک دوال – دو کمپرسور
مه شکن جلو و عقب

سیستم ترمز کمکی هیدرولیک HBA
ساختار آیروداینامیک و پیچیده بدنه )(ACE
سیستم ترمز کمکی در سطوح شیبدار)(HSA

شتاب صفر تا صد (ثانیه)
سیستم تعلیق جلو  /عقب

8

7.2

مانیتور بزرگ لمسی با قابلیت کنترل خودرو –  8اینچی

مک فرسون  /مولتی لینک

مک فرسون  /مولتی لینک

سیستم کانکتینگ و سازگار با سیستمهای اپل و اندروید

محل اتصال دو صندلی کودک
صندلی های عقب تاشو – برای افزایش حجم صندوق عقب

آالیندگی دی اکسید کربن )(g/km
استاندارد آالیندگی
اندازه ترمزهای جلو مینیمم/ماکزیمم )(mm

118-114
یورو6
315*25 / 276*24

134
یورو6
315*25 / 276*24

قفل مرکزی و ریموت هوشمند
سیستم شناسایی خستگی راننده (سفارشی)
شیشه شور چراغهای جلو مجهز به سیستم گرم کننده آب

اندازه ترمزهای عقب مینیمم/ماکزیمم )(mm
نوع ترمزهای جلو
نوع ترمزهای عقب

277*10 / 253*10
دیسکی خنک شونده
دیسکی

277*10 / 253*10
دیسکی خنک شونده
دیسکی

تنظیم برقی صندلی – تنظیم کننده گودی کمر
صندلی های چرمی با روکشهای جیر از جنس Alcantara
کیلس استارتر ( اسمارت کی)

سیستم ضد سرقت ایموبالیزر
سیستم کمک پایداری خودرو)(VSA
سیستم کنترل کشش )(TCS

مصرف سوخت شهری (لیتر در  100کیلومتر)
مصرف سوخت جاده ای (لیتر در  100کیلومتر)
مصرف سوخت ترکیبی (لیتر در  100کیلومتر)
ظرفیت باک بنزین (لیتر)

5/9
4/5
5
50

7/1
5/1
5/8
50

رینگ اسپورت  18اینچی تیتانیوم 225/40 -
گرمکن جداگانه سه حالته صندلی های جلو ( 2گرم)
دوربین عقب و سنسورهای چهار طرفه
سانروف شش حالته با قابلیت کنترل دستی

سیستم کنترل و ایستایی در شیب HHC
سیستم کنترل سرعت موتور MSR
سیستم کنترل ترمز در پیچ های تند CBC

ظرفیت صندوق عقب (لیتر)
طول (میلیمتر)

380
4271

380
4271

رادار بین خطوط (سفارشی)
کنترل هوشمند چراغهای جلو جهت تابش مستقیم نور(سفارشی)

عرض (میلیمتر)
ارتفاع (میلیمتر)
وزن خالص (کیلوگرم)

1816
1444
1252

1816
1444
1252

سیستم صوتی –  8بلندگو با تیوتر سئات
ساب ووفر
سنسور تشخیص باد الستیک

شارژر وایرلس

استاندارد بین المللی "یورو انکپ"

 5ستاره از 5

شیفتر (پدال پشت فرمان)

سنسور تشخیص باران

5 STAR

 5ستاره از 5

5 STAR

جا دستی و جای لیوانی صندلی های عقب و جلو
کروز کنترل تطبیقی با خودرو مقابل (سفارشی)
خاموش و روشن اتوماتیک خودرو در حالت ایست کامل

چراغهای هوشمند ال ای دی با قابلیت چرخش با فرمان
مجهز به پورتهای یو اس بی و  AUXو دارای دی وی دی مخفی
روکش تمام چرم فرمان با دوختهای رنگ زرشکی
آینه های برقی و تاشو
مکالمه تلفنی ،پاسخگویی به تماسها ،و ایجاد تماس از روی فرمان

لطفا به آدرس تهران میدان جمهوری ،خ جمهوری غربی ،پالک  1447شرکت کیهان موتور آرین مراجعه فرمایید021 - 66422321 .

