GREAT WALL WINGLE 7 — пикап ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
Қозғалтқыш
Түрі

4D20D дизельдік, турбо үрлегішпен, төрт тактілі (тікелей бүрку)

Жұмыс көлемі, м3

1996

Цилиндрлер саны, орналасуы

4, қатарлы

Ең жоғары қуаты, а.к. (кВт) / айн/мин.

142.8 (105)/4000

Ең жоғары айналу сәті, Нм / айн/мин.

315/1400

Экологиялық санат

V

Трансмиссия
Жетек

Электронды түрде басқарылатын, үлестіру қорабы мен төмендетуші берілісі бар толық жетек

Беріліс қорабы

Механикалық, 6 сатылы

Шанақ
Түрі

Қос кабинасы бар рамды пикап (5 орынды)

Габарит өлшемдері
Ұзындығы, мм

5395

Ені, мм

1800

Биіктігі, мм

1760

Дөңгелек базасы, мм

3350

Алдыңғы/артқы дөңгелектерінің жолтабаны, мм

1515/1525

Жол саңылауы, мм

212

Асылмасы, мм (алдыңғы/артқы)

800 / 1245

Кіру бұрышы

29

Шығу бұрышы

23

Рампа бұрышы

19

Айналып бұрылу радиусы, м

7,25

Дөңгелектер мен шиналар

235/70R16 106 Т

Рульді басқару
Руль күшейткіші

Гидравликалық күшейткіші бар

Тасымалданатын жүктің салмағы мен көлемі
Жабдықталған күйіндегі салмағы, кг

1992

Толық салмағы, кг

2967

Пайдалы жүктеме, кг

975

Алд. / артқы білікке рұқсат етілген ең жоғары жүктеме

1148/844

Жүк платформасының өлшемі, ҰхЕхБ, мм

1680 × 1460 × 480

Жүксалғыштың көлемі, л (ең аз/ең көп)

-

Отын багының сыйымдылығы, л

70

Аспа
Алдыңғы

Екі иінтіректі торсионды серіппе, көлденең тұрақтылықтың бүйірлік тұрақтандырғышы бар тәуелсіз
аспа, цилиндрлік гидравликалық амортизатор

Артқы

Табақты рессор, тәуелді аспа

Тежеуіш жүйесі
Алдыңғы

Дискілі, желдетілетін

Артқы

Дискілі, желдетілетін

Пайдалану сипаттамалары
Үдеу уақыты 0-100 км/сағ, с ∗

<20

Ең жоғары жылдамдық, км/сағ

155

Отын шығыны
Қалалық цикл, л/100км

12,0

Қала сыртындағы цикл, л/100 км

7

Аралас цикл, л/100 км

10

GREAT WALL WINGLE 7 ПИКАП — ЖИНАҚТАМАСЫ
Нұсқа

COMFORT

Санаты

ТС L2 N1 2.9t

Қозғалтқыш

2.0D (142 а.к.) дизельді, турбиналық үрлемесі бар

Беріліс қорабы

6МТ

Жетек

4WD

Ұсынылатын бөлшек бағасы

13 590 000 теңге

Қара

Ақ

Қызғылт сары

Сұр

Қою сұр

Қызыл

1760мм

ГАБАРИТ ӨЛШЕМДЕРІ

3350мм
1800мм

5395мм

Жүрісті бөлік пен рульді басқару

Бастапқы және пассивті қауіпсіздік

• Электронды басқарылатын толық жетек
• Рульдің гидравликалық күшейткіші
• Рульді биіктігі бойынша реттеу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Шанақ және экстерьер
•
•
•
•
•
•

16” алюминий дөңгелек дискілері, шиналар: 235/70 R1 6
Толық өлшемді қосалқы дөңгелек, болат диск
Шанақ түсіне боялған алдыңғы және артқы бампер
Астының күшейтілген коррозияға қарсы жабыны [мырышталған]
Шанақтың таймайтын ішкі қорғаныс жабыны
Шанақта жүкті бекітудің такелаждық сақиналары (4 дана)

Ішкі конфигурация
• Былғары руль
• Ұсақ-түйек бөлімі, атып шығуы бойынша реттелетін көпшігі бар, жасанды былғарымен
қапталған орталық шынтақша
• Рульдегі аудио + Bluetooth + круиз-контрольді басқару
• Аспаптар мен аспаптар тақтасының басқару органдарының көмескі жарығының
жарықтығын реттеу
• 12 В розетка, 1 дана, шылымтұтатқыш
• Круиз-контроль
• Салон төбесіндегі тұтқалар, 3 дана
• Орталық тоннельдегі екі толық өлшемді стақанқойғыш

Орындықтар конфигурациясы
•
•
•
•

Орындықтарды тозуға төзімді матамен қаптау, «Фабрикалық сұр»
Алдыңғы орындықтарды жылыту жүйесі
Жүргізуші орындығын 6 бағытта қолмен реттеу
Арқасы бүктелетін бекітілген артқы орындықтар

Мультимедиа
• Радио + USB , 4 динамик

Белсенді қауіпсіздік жүйелері: ABS + EBD, ESP
ВА тежеуіштер күшейткіші, тежеуіш күштерін тарату жүйесі
Алдыңғы және артқы дискілі тежегіштер
Жүргізуші мен жолаушының алдыңғы қауіпсіздік көпшіктері
ЭРА-ГЛОНАСС жедел қоңырау шалу жүйесі
Жүргізушінің тағылмаған қауіпсіздік белбеуінің сигнал беру жүйесі
Артқы орындықтың бас сүйегіші
Артқы есіктегі бала бекітпесі
Жүрген кезде орталық құлыпты бекіту функциясы (15 км/с)
Соқтығыс орын алған кезде, орталық құлыпты автоматты түрде бұғаттан шығару, отын
мен майды беруді бұғаттау функциясы
• Есіктің қаңқасы күшейтілген
• ISO FIX бекіткіші

Айдап кетуге қарсы құрылғы
• Иммобилайзер
• Қашықтықтан басқарылатын орталық құлып
• Кездейсоқ басылған кезде орталық құлыпты автоматты түрде бұғаттау функциясы
(егер есік ашық болмаса, 30 секунд)
• Ашық есік сигнализациясы, оталдыру кілті болған кезде

Әйнектері
• Әйнек тазалағыштардың тыныштық аймақтарын жылыту
• Автоматты жеткізгіші бар жүргізуші есігінің электр әйнеккөтергіші
• Электр жетекті және жылытылатын, қолмен жиналатын артқы көрініс айналары; шанақ
түстес айналар қалпақтары

Жарықтандыру
•
•
•
•

Алысқа және жақынға жарық түсіретін галогенді линзалық фаралар
Фараға кірістірілген жарықдиодты күндізгі жүріс жарығы
Биік стоп-сигнал
Фаралардың электр жетекті түзеткіші

Желдету және ауа баптау
• Қолмен реттелетін кондиционер

*Автодабыл автокөлік салонына мәжбүрлеп ашу жолымен рұқсатсыз кірген кезде іске қосылуы мүмкін – айдап кетуге қарсы жүйе жарық-дыбыстық дабыл береді.
**Автокөліктің құнына, сипаттамасына және жиынтықтамасына/опцияларына қатысты осы прайс-листе баяндалған бүкіл ақпарат тек ақпараттық сипатқа ие және
ҚР Азаматтық Кодексінің 447-бабына сәйкес жария оферта болып табылмайды. Көрсетілген бағалар теңгемен алынған қайта сатудың ең жоғары бағалары болып
табылады, біржақты тәртіппен және алдын ала хабарлаусыз өзгеруі мүмкін. Автокөліктер жөнінде барлық нақты және өзекті ақпаратты өңіріңіздегі ресми дилерден
ала аласыз.
О — опция ретінде

