
CHEVROLET EQUINOX

CHEVROLET EQUINOX LT RS
13 490 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ПЕН ТРАНСМИССИЯ

Қозғалтқыш Турбиналы-2.0 л

Цилиндрлер саны 4, қатарлық орналасу

Жұмыс көлем  (куб. см) 1 998

Жетек типі Толық

Максималды қуаттылық (а.к.) 5500 айн/мин кезінде 252

Айналу моменті (Н•м) 2000-5300 айн/мин кезінде 355

Трансмиссия типі 9 АБАҚ

АСПА

Алдыңғы MacPherson типі

Артқы Көп иінтіректі тәуелсіз 

ТЕЖЕГІШ ЖҮЙЕСІ

Алдыңғы/артқы дискілік

ДИНАМИКА

Максималды жылдамдық (км/сағ) 210

Екпін 0 - 100 км/сағ (сек) 7,8

МАССА

Жарақталған масса (кг) 1710

Толық масса (кг) 2160

ӨЛШЕМДЕР

Ұзындығы/ені/биіктігі (мм) 4652/1843/1693

Дөңгелек базасы (мм) 2725

Орындар саны 5

БАГАЖ БӨЛIMIHIҢ КӨЛЕМI 

Артқы орындықтар бүктеліп (л) 1627

Артқы орындықтар көтеріліп (л) 670

ЖАНАРМАЙ ШЫҒЫНЫ (л / 100 км) **

Қалалық цикл (л) 10,9

Аралас цикл (л) 8,2

Отын типі мен маркасы АИ - 95

Отын шанының көлемі (л) 59

*

*Көрсетілген бағалар алып сатудың максималды бағасы және өзгеруі мүмкін. Бағалар туралы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.
осы прайс-парақ төлемге негіздеме бола алмайды. Нақты бағаны CHEVROLET Уәкілетті дилерінен нақтылау қажет. 
**Бұл деректер жүргізу мәнерін, сондай-ақ жолдағы ауа райы және жанармай шығынына әсер ететін басқа жағдайлардың әсерін ескерусіз мінсіз жағдайларда алынды.  

www.chevrolet-auto.kz
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CHEVROLET EQUINOX  ЖИНАҚТАМАСЫ LT RS

ҚАУІПСІЗДІК

Жүргізуші, жолаушы, бүйір,  және төбедегі қауіпсіздік жастықтары •
Балалар орындығын бекіту жүйесі ISOFIX •
Тежегіштердің бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS) •
Тежегіш күшін таратудың электрондық жүйесі (EBD) •
Бос айналуға қарсы жүйеci (TCS) •
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC) •
Тауға шыққанда және таудан түскенде көмек жүйесі (HSA, HDC) •
Электронды тұрақ тежеуіші (EPB) •
«Start-stop» жүйесі •
Артқы тұрақ бергіштері •
Шиналардағы қысымға мониторинг жасау жүйесі •

 ЖАЙЛЫЛЫҚ
Былғарымен қапталған орындықтар •
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы орындығының жылытылуы •
Электроникалық реттелетін жүргізуші орындығы, 8 бағыт •
Арттағы мен алдыңғы жолаушылар үшін шынтақша •
Көзілдірік қабы •
Көп функциялы былғары рөл дөңгелегі •
Биіктігі бойынша және көлденеңінен реттелетін рөл дөңгелегі •
Арттағы мен алдыңғы электр-шыны көтергіштер •
Жайлы ашылу/жабылу функциясыменэлектр шыны көтергіштер (жүргізуші жағы) •
Жайлы ашылу функциясыменэлектр шыны көтергіштер (жолаушылар жағы) •
Cалонға кілтсіз кіру жүйесі •
Круиз-бақылау •
2 аймақтық климаттық бақылау •
Электр жетегі бар артқы есік •
Жүксалғыш көмескі жарығы •
Багаждағы 12v розетка •
Белсенді шуды оқшаулау жүйесі •
Жарық бергіш хабарлағыш •

МУЛЬТИМЕДИА
Консольдің артында біріктірілген USB порты •
Жүргізушінің ақпараттық дисплейі 4.2" •
8" түсті дисплейі және 6 динамигі бар мультимедиалық жүйе •
Apple CarPlay және Android Auto қолдауы •
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы •

ЭКСТЕРЬЕР
Электр реттегіш жылытқышы және бұрылғыш қайталағышы бар бүйірлік айналар •
Алдыңғы галогенді фарлар •
Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары •
Алдыңғы тұманға қарсы фарлар •
Артқы жарықдиод шамдары •
Панорамалық шатыр •
Төбедегі рейлингтер •
Шиналар 225/60/ R18

Дискілер оңай балқитын

Ескертпе: Осы прайс-парақта сипатталған автомобильдер сипаттамасы мен жабдықтары модельдер 
мен жинақталуға қарай өзгеше болуы мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар бойынша нақты ақпаратты өңіріңіздегі уәкілетті дилерден ала аласыз.


