


مشخصات فنی محصوالت ایکس 100

احتمال مغایرت در عکس ها و مشخصات فنی با خودروی تحویلی وجود دارد * انتخابی می باشد

خانواده ایکس 100 )111 - 131 - 132(

مشخصات فنی موتور

بنزینی 4 سیلندر خطی )استاندارد آالیندگی یورو4( نوع

1323 CC حجم موتور

71 hp/5250rpm حداکثر قدرت

108 Nm/2750rpm حداکثر گشتاور

مجهز به سیستم کاهش آالیندگی های خروجی اگزوز

ابعاد )میلی متر(

طول( )3952( 132 - )3935( 131 - )3673( 111

1605 عرض

1455 ارتفاع

2345 فاصله بین محور چرخ های عقب و جلو

1405 فاصله چرخ های جلو

1385 فاصله چرخ های عقب

مصرف بنزین

40 لیتر ظرفیت باک

6.44 لیتر در 100 کیلومتر سیکل ترکیبی

گیربکس

دستی نوع

5 سرعته تعداد دنده

فرمان

دنده شانه ای سیستم

4/55 متر حداقل شعاع چرخش

ترمز

دیسکی ترمز چرخ جلو

کاسه ای ترمز چرخ عقب

رینگ و الستیک

165/ 65 R13  سایز تایر

فوالدی نوع رینگ

4/5 J *13 سایز رینگ

فرمان

905 سایپا 111

915 سایپا 131

920 سایپا 132

سایپا 132 سایپا 131 سایپا 111 تجهیزات ایمنی و امکانات رفاهی
تهویه مطبوع

)immobilizer( سیستم ضد سرقت 

قفل مرکزی

شیشه باالبر برقی درب جلو

آینه های جانبی تاشو با قابلیت تنظیم از داخل

گرمکن شیشه عقب

برف پاک کن شیشه جلو با دور قابل تنظیم

ساعت دیجیتال

کمربند ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع

کمربند ایمنی عقب

فرمان با قابلیت تنظیم ارتفاع

چراغ خطر سوم

)Levelling switch( چراغ جلو با قابلیت تنظیم زاویه نور

چراغ مه شکن عقب

جا لیوانی روی کنسول جلو

صندلی های ارگونومیک جدید

x صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع

x x صندلی عقب با قابلیت تاشدن

x x ریموت کنترل با قابلیت بازکردن درب صندوق عقب

درب بازکن باک و صندوق عقب از داخل

x سپر و زه جانبی همرنگ بدنه

MP3 با قابلیت پخش CD رادیو

چراغ هشدار دهنده عیب موتور

x x برف پا کن عقب

* * x دوگانه سوز

ABS ترمز

کیسه هوای راننده و سرنشین جلو

* * * رینگ آلومینیومی

* * فرمان هیدرولیک

* x * چراغ مه شکن

فرمان هیدرولیک تیپ
SE
 TL


