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ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖӘНЕ ТРАНСМИССИЯ

Қозғалтқыш электронды бүріккіші бар 
бензинді төрт тактілі  

Саны, цилиндрлердің орналасуы 8, V-тәрізді

Жұмыс көлемі (куб. см) 6 162

Ең жоғарғы қуаты (кВт/а.к., айн./мин. кезінде) 313 кВт / 426 а.к., 5500 кезінде

Ең жоғарғы айналу сәті (Нм, айн./мин. кезінде) 610 – 4100 кезінде

Трансмиссия түрі 8 БААҚ 

АСПА ЖӘНЕ РУЛЬ АРҚЫЛЫ БАСҚАРУ

Жетек толық

Алдыңғы жарық тәуелсіз (көлденең иінтіректерде)

Артқы жарық тәуелді (көп иінтіректі)

Руль арқылы басқару электр күшейткіші бар тегершік-тақтайша  

Руль дөңгелегінің айналу саны  3,4

Шиналар 275/55 R20

Айналу радиусы (м) 11,9

ДИНАМИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Ең жоғарғы жылдамдық (км/сағ) 180 (электронды шектелген)

Екпін (сек) 0–100 км/сағ 6,8

Отын багінің көлемі (л) 98

САЛМАҒЫ МЕН КӨЛЕМІ

Ұзындығы/ ені/ биіктігі (мм) 5182/ 2045/ 1891

Дөңгелек базасы (мм) 2946

КҚ ең жоғарғы салмағы (кг) 3311

Жабдықталған күйдегі КҚ салмағы (кг) 2700-2788

Тіркеменің ең жоғарғы салмағы (тежегіштермен) (кг) 3311

Жол саңылауы (мм) 200

Кіру бұрышы (град.) 15,5

Ылдилау бұрышы (град.) 23,2

ОТЫН ШЫҒЫНЫ (л / 100 км)**

Қала: 18,3

Тасжол: 10,6

Аралас: 13,4

Бензин АИ-95 және одан жоғары

САЛОН КӨЛЕМІ
Орын саны 7

ЖҮК БӨЛІГІНІҢ КӨЛЕМІ, Л

2 және 3 қатарлар жиналған кезде (л) 2682

3 қатар жиналған кезлде (л) 1461

3 қатар орындықтары көтеріліп тұрған кезде (л) 433

7810  

ҚАУІПСІЗДІК   
7 қауіпсіздік жастықшасы: жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған екі алдыңғы; 
жүргізуші мен алдыңғы жолаушыға арналған, орындыққа кіріктірілген екі бүйірлік; 
жүргізуші мен алдыңғы жолаушыны бүйірлік соққыдан қорғауға арналған алдыңғы 
орталықты қауіпсіздік жастықшасы; барлық қатарларды бүйірлік соққыдан қорғауға 
арналған екі қауіпсіздік пердесі; Тауға шығу кезінде көмек көрсету жүйесі және түсу 
кезіндегі тұрақтылықты автоматты бақылау; Алдыңғы орындықтардың қауіпсіздік 
белдіктерін алдын ала тартқыштар; ISOFIX балалар орындықтарын бекіту жүйесі; Артқы 
есіктерді қашықтан құлыптау - «балаларға арналған құлып»; шиналардағы қысым 
берілгісі.  

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Қозғалтқышты қашықтықтан іске қосу; Салонға кілтсіз кіру; Push-start; Орындықтардың 
үшінші қатарын 60/40 арақатынасымен жинайтын электр жетегі бар; Жарығы бар кіріктіріл-
ген айналары бар жүргізуші мен алдыңғы жолаушының күннен қорғайтын күнқағары; Педаль 
торабының электр жетегі; 12 В қосымша 5 розетка: аспаптық панельде, алдыңғы орындықтар-
дың шынтақшасында, екінші және үшінші қатардағы жолаушыларға қолжетімді және жүк 
бөлігінде.  

ЭКСТЕРЬЕРІ  
Бас жарықтың галогендік фаралары; Жарықдиодты жүріс жарықтары; Тұманға қарсы артқы 
және алдыңғы фаралар; Электр жиналмалы, жылытылатын және жарық сезгіш сыртқы 
айналар (жүргізуші).  

CHEVROLET TAHOE Premier
31 900 000 *

*Көрсетілген бағалар қайта сатудың ең жоғарғы бағалары және олар өзгеруі мүмкін. Баға туралы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.  
 Бұл прайс-парақ ақы төлеуге негіз бола алмайды. Нақты бағаны ресми CHEVROLET дилерлерінен нақтылау керек.
**Бұл деректер мінсіз жағдайда алынған, жүргізу үлгісі, сондай-ақ жол, ауа райы және отын шығынына әсер ететін басқа да жағдайлар ескерілмеген.  



CHEVROLET TAHOE  ЖАБДЫҚТАЛЫМЫ Premier
                                                                                                                  ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖӘНЕ ЖҮРІС БӨЛІГІ 
Active Fuel Management жүйесі бар 6,2 V8 қозғалтқышы •
Magnetic Ride Control бейімдегіш шассиі •
Электронды басқарылатын және үш жұмыс режимін таңдау мүмкіндігі бар белсенді таратушы қорап  •
Ауыр жағдайда пайдалану үшін трансмиссияны салқындату жүйесі   •
Автоматты түрде бұғаттауышы бар артқы дифференциал •
ABS, 4 желдетілетін тежегіш дискісі  •
Қозғалтқыш картерін қорғау •
Шиналар – 275/55R20 SL 111S •
Тез балқитын дөңгелек дискілері – 20 X 9,0 •

ҚАУІПСІЗДІК
StabiliTrak динамикалық тұрақтылық жүйесі •
Тіркеменің шайқалуын бақылау  •
Арттан көлденең бағытпен қозғалатын нысанның пайда болуын ескерту жүйесі  •
Автокөліктің «жасырын» аймағында нысанның пайда болуын ескерту жүйесі  •
Келе жатқан қозғалыс жолағынан шыққаны туралы белсенді ескерту жүйесі  •
Алдыңғы жүріспен қозғалып келе жатқан кезде соғылысудың алдын алу жүйесі   •
Виброескерткіші бар жүргізуші орындығы  •
Алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықшасының істен шығу индикаторы   •
Бейімделгіш круизді бақылау •
Артқы көрініс камерасы •
Алдыңғы және артқы тұрақ берілгілері •
Жауын-шашын және жарық берілгісі  •
Шанақтың еңкею берілгісі  •
Салондағы қозғалыс берілгілері  •
Жеке қуат алу көзі бар айдап әкетуге қарсы жүйе  •
                                                                                                                                        ЖАЙЛЫЛЫҚ   
Орындықтар перфорацияланған былғарымен қапталған •
Алдыңғы орындықтарды жылыту және желдету  •
Орындықтардың екінші қатарын жылыту  •
Жүргізушінің орындығы 12 бағыт бойынша реттеледі   •
Екінші қатардың орындықтары бөлек (капитандық) •
Салқындату қызметі бар орталық консоль шынтақ қойғышы  •
Былғарымен әрленген және жылытқышы бар Мультифункционалды руль дөңгелегі  •
Руль дөңгелегін еңістігі және шығымы бойынша электр реттеу   •
Қақпаны немесе гараж есігін ашуды қашықтан басқарудың кіріктірілген пульті  •
Автоматты түрде қараңғыланған артқы көрініс айнасы    •
Ылғалдың автоматты берілгісі және әйнектің булануының алдын алу жүйесі бар үш аймақты климатты бақылау  •
Электр жетегі бар есік  •
Акустикалық оқшауланған атермальді алдыңғы әйнек  •
Алдыңғы орындықтар, бүйірлік айналар, руль дөңгелегі және педальді торап теңшеулерінің жады жиынтығы  •
220 В розетка •
Жүк бөлігіндегі тор  •

МУЛЬТИМЕДИА
Жүргізушінің аспаптар панеліндегі ақпараттық түрлі түсті 8" дисплейі, қайта конфигурацияланады •
Проекциялық қайта конфигурацияланатын түрлі түсті дисплей •
8» түрлі түсті дипслейі және навигациясы бар MyLink мультимедиалық жүйесі  •

Орталық консольде сабвуфері, 10 динамигі бар Bose премиалды акустикалық жүйесі  •

Шуылды басатын белсенді жүйе  •

Дауыс арқылы басқару, AM/FM, 5 USB-порт, Apple CarPlay және Android Auto қолдауы •
Екінші қатардағы жолаушыларға арналған ойын-сауық жүйесі: Орталық 8» түрлі түсті дисплей, қашықтан басқару пульті, DVD/Blu-ray инфрақы-

зыл беріліс арнасы бар 2 арналы сымсыз құлаққаптың 2 жиынтығы, USB-порт, HDMI, аудио/бейнекіріс, деректерді сандық құрылғылардан DLNA арқылы беру мүмкіндігі  •

Сымсыз индукциялық қуат беру құрылғысы  •
Артқы әйнекке шоғырланған антенна •

ЭКСТЕРЬЕРІ

Жарығы бар автоматты бүйірлік басқыштар •
Фараларды автоматты түрде қосу •
Қашықтағы жарықты жақындағы жарыққа автоматты түрде ауыстырып қосу  •
Жүк салғыштың қақпағын «қолсыз» ашу қызметі бар электр жетек  •
Төбедегі рейлингтер •
Қараңғыланған артқы әйнектер •

Ескертпе: бұл прайс-парақта сипатталған автокөліктердің сипаттамалары мен жабдықтары модель мен жабдықталымға байланысты ерекшеленуі мүмкін.  
Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар бойынша нақты ақпаратты өз өңіріңіздегі Ресми дилерден алуға болады.  


