TIGGO 4 PRO

*

Спецификация
Қозғалтқыш/Қуат

1.5л. 113 а.к.

1.5л. 113 а.к.

Трансмиссия
Трансмиссия түрі

CVT18

CVT18

Негізгі параметрлер
Ұзындығы x Ені x Биіктігі, мм
Дөңгелектер базасы, мм
Дөңгелектер жолтабаны (алдыңғы/артқы), мм
Жабдықталған масса, кг
Толық масса, кг
Жүксалғыш көлемі (7/2 орын), л
		
Клиренсі, мм
Шина өлшемі

215/65 R16

215/60 R17

Жүк көтеретін шанақ
Алдыңғы
Алдыңғы жүріс бөлігі: Тәуелсіз, McPherson типті
Артқы жүріс бөлігі: Жартылай тәуелсіз, серіппелі

Жүріс бөлігінің түрі

Тежеу жүйесі
Дөңгелектердің тежеу механизмдері (алдыңғы/артқы)
Тұрақ тежегішінің түрі

Желдетілетін дискілі/ Желдетілмейтін дискілі
Электрлік

Руль күшейткіші
Руль күшейткіші түрі

Электрлік
SQRE4G15B

Күштік агрегат
Қозғалтқыш моделі
Түрі

Қозғалтқыш көлемі, см3
Максималды қуаты, кВт/айн.мин (а.к.)
Максималды айналдыру моменті, Нм/айн.мин.
Максималды жылдамдық, км/сағ
Үдеу мүмкіндігі 0-100 км/сағ, сек
Отын
Отын шығыны (қала), л/100км
Отын шығыны (тасжол), л/100км
Отын шығыны (аралас), л/100км
Отын
Экологиялық класс

SQRE4T15С

Отынды таратып бүркитін, газ
үлестіру
фазаларын өзгерту жүйесі бар
қатарлы 4 цилиндрлі, (DVVT)

Отынды таратып бүркитін, турбоайдауышы мен аралық
салқындатқышы бар қатарлы төрт
цилиндрлі

1499
83/6150 (113 a.к.)
138Nm(4000rpm)
165
14,6

1498
108/5500 (147 а.к.)
210Nm(1750~4000rpm)
185
9,8

9.0
7.0
6.0

9,2
7.0
5,8

АИ-92 және жоғары		

Евро 5+

Экстерьер түстері

Евро 6

Отты қызыл

1670

Шанақ өлшемдері

Аспан Көк

4318
Жарқыраған ақ

CVT25

4318 х1831 х 1670
2610
1550/1550
1439
1766
340-1100
51
190
215/60 R17

Негізгілер
Шанақ
Жетек

Қою қара

1,5 T 147 а.к.

Болат түстес сұр

1831

Нұсқасы мен бағалары Tiggo 4 Pro
Нұсқалары, 2022 модельдік жыл
2022 жылдың қаңтар айынан жасалған көліктердің ең жоғарғы
бағасы, тг.
Дизайн
16’’құйма дискілер			
17’’ құйма дискілер			
Төбедегі рейлингтер			
Таңдау бойынша металлик түске бояу 			
Жарықдиодты оптика (негізгі жарық шамдары, күндізгі жүріс шамдары, артқы шамдары)		
Электржетекпен реттелетін және жылытқышы бар бүйір айналар»			
Қызыл тежегіш калибрлер			
Қауіпсіздік		
Артқы тұрақ датчиктері			
Артқы көрініс камерасы (динамикалық белгі жүйесі бар)			
360° айналаны шолу жүйесі			
Шиналардағы қысым мен температураны бақылау жүйесі			
			
Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)			
Шұғыл тежеу кезіндегі көмекші жүйе (HBA)			
Тауға шығу кезіндегі көмекші жүйе (HSA)			
Бос айналудан сақтау жүйесі (TCS)			
Аударылу ықтималдығын азайту жүйесі (RMF)			
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары			
Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары			
Биіктігі реттелетін алдыңғы қауіпсіздік белбеулері			
Isofix бала орындығын ұстап тұру жүйесі			
Артқы есік құлыптарының бала бекітпесі			
Жарық шамдарының қараңғы түскенде автоматты түрде қосылуы (жарық датчигі)		
Жарық шамдарын кідіртіп өшіру функциясы (Follow me home)			
Артқы әйнектазалағыш
Шағын қосалқы дөңгелек (Т типі)			
Басқару
Есіктер мен жүксалғыштың ашылуын қашықтан басқаратын орталық құлып		
Отын шығынының және ТҚ туралы ескерту индикаторы 			
Қозғалтқышты кілтсіз іске қосу және автокөлікке кіру жүйесі			
Рульдің электр күшейткіші			
Круиз-контроль
Электрондық тұрақ тежегіші AutoHold			
Жайлылық		
Алдыңғы орындықтардың жылытқышы			
Артқы орындықтардың жылытқышы			
Руль дөңгелегінің жылытқышы			
Алдыңғы әйнек жуғыштардың бүріккіштерінің жылытқышы			
Алдыңғы әйнектің жылытқышы			
6 бағытта механикалық түрде реттелетін жүргізуші орындығы			
6 бағытта электрлі түрде реттелетін жүргізуші орындығы			
4 бағытта механикалық түрде реттелетін жолаушы орындығы			
Екінші қатар орындықтарының жиылмалы арқалығы			
Биіктігі реттелетін 3 артқы бассүйегіш			
Электрлі кондиционер			
Климат-бақылау
Көпфункциялы былғары руль дөңгелегі			
4 бағытта реттелетін руль бағаны			
Жүргізуші мен жолаушының күнқағарларындағы айна			
Алдыңғы және артқы электрлік әйнек көтергіштер (бір рет түрту арқылы ашылады)		
Зат салатын қуысы бар алдыңғы ортаңғы шынтақтаяныш			
Артқы ортаңғы шынтақтаяныш			
Люк
Технологиялар және мультимедиа		
Радио
4 динамик			
6 динамик			
10,25-дюймді сенсорлы экран			
7’’ аспаптар панеліндегі борттық компьютері бар түрлі-түсті экран			
3.5’’ аспаптар панелінде борттық компьютері бар монохромды экран			
Алдыңғы 2 USB-ағытпалары			
			
Carplay, Android Auto			
Bluetooth көмегімен қосылатын Hands free жүйесі			
Ұялы телефонның сымсыз зарядтағышы			
Аспаптар панелінің эстетикалық жарығы			

				

Prestige

Premium

Luxury

10 500 000

11 000 000

12 350 000

