
CHEVROLET EQUINOX

CHEVROLET EQUINOX 
MY21 RS

16 290 000

ҚОЗҒАЛТҚЫШ ЖӘНЕ ТРАНСМИССИЯ

Қозғалтқыш Турбирленген 2.0 л

Цилиндр саны, орналасуы 4-цилиндрлі, қатар түрінде

Жұмыс көлемі (куб. см) 1 998

Жетек түрі AWD

Ең жоғарғы қуаты (айн/мин кезіндегі а.к.) 5000 кезінде 236 а.к.

Ең жоғарғы айналу сәті (айн/мин кезіндегі 
Нм)

1500-4000 кезінде 350 

Трансмиссия түрі 9 БААҚ  

АСПА

Алдыңғы аспа  MacPherson бағаны

Артқы аспа Тәуелсіз, төрт иінтіректі

ТЕЖЕГІШ ЖҮЙЕСІ

Алдыңғы және артқы тежегіштер дискілі

ДИНАМИКАСЫ

Ең жоғарғы жылдамдық (км/сағ) 210

Екпін (сек) 0–100 км/сағ 7,5

МАССА

Жабдықталған массасы (кг) 1710

Толық массасы (кг) 2160

ӨЛШЕМІ

Ұзындығы/Ені/Биіктігі (мм) 4646*1843*1695

Дөңгелек негізі (мм) 2725

Орындық қатарының саны/орын саны  2/5

ЖҮК БӨЛІГІНІҢ КӨЛЕМІ

2-ші қатардың орындықтары жиналған кезде (л) 1627

2-ші қатардың орындықтары көтерілген кезде (л) 670

ОТЫН ШЫҒЫНЫ (л / 100 км)**

Аралас: 7,3

Отын багінің көлемі (л) 59

Отын түрі мен маркасы АИ 95 және одан 
жоғары

*

ҚАУІПСІЗДІК   
Қауіпсіздік жастықтары, 6 дана: бірінші қатарға арналған алдыңғы орындықтар, бүй-
ірлік және перделер; ABS (бұғаттауға қарсы тежегіш жүйесі); ESP (Бағыт тұрақтылығы 
жүйесі); EBD (тежегіш күштерді тарату жүйесі); TSC (сырғанауға қарсы жүйе); Балалар 
креслосына арналған ISOFIX бекіткіші; Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі; Жоға-
ры көтерілу кезіндегі көмек жүйесі; Төмен түсу кезіндегі көмек жүйесі.  

ЖАЙЛЫЛЫҚ
Биіктігі мен шығымы бойынша реттелетін руль колонкасы; Алдыңғы және артқы электр 
терезе көтергіштер; Терезені бір рет түрткен кезде ашылатын/ жабылатын жүргізуші электр 
терезе көтергіштері; Бір рет түрту арқылы төмен түсірілетін жолаушылар және артқы электр 
терезе көтергіштері; Беріліс қорабының тұтқасы полиуретанмен қапталған; Жүк бөлігі 
жарықтандырылған; Макияж айналарының LED жарығы; Жүк бөлігіндегі 12В розетка; Ал-
дыңғы жақтағы орталық шынтақ қойғыш; Артқы шынтақ қойғыш; Артқы көрініске арналған 
жарық сезгіш айна; 1 USB порты, 1 Type-C порты, AUX және бірінші қатардағы орындықтарға 
арналған SD картасының слоты; екінші қатар орындықтарына арналған 2 USB порты..

ЭКСТЕРЬЕР  
RS белгішесі; Қара рейлингтер; Қосалқы дөңгелек 17»; Жарық сіңіретін әйнектер; 
Шу мен жарық сіңіретін алдыңғы желдік әйнек.  
  

www.chevrolet-auto.kz

7810  *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 EQUINOX  ЖАБДЫҚТАЛЫМЫ MY21 RS

ҚАУІПСІЗДІК
Жарық берілгісі •
Динамикалық белгісі бар артқы көрініс камерасы •
Артқы тұрақ берілгілері •
Жаңбыр берілгісі •
Жаяу жүргіншілерді анықтау жүйесі •
Төмен жылдамдықтағы автоматты тежеу жүйесі (AEB) •
Ықтимал алдыңғы соқтығысу туралы ескерту жүйесі (FCA) •
Алда келе жатқан автокөлікке дейінгі қашықтықты бақылау жүйесі •
Тұрақтан шыққан кезде артқы жағындағы көлденең қозғалыс туралы ескерту жүйесі (RCTA) •
Қозғалыс жолағын ұстау (LCA) •
Жасырын аймақтарды бақылау (SBZA) •
Өшірілетін Start/Stop жүйесі •

 ЖАЙЛЫЛЫҚ
Былғарымен қапталған орындықтар •
Былғарымен қапталған руль дөңгелегі •
Алдыңғы орындықтарды жылыту •
Алдыңғы орындықтарды желдету •
Климатты бақылау Екі аймақты

Салондағы ауа ылғалдылығының берілгісі •
Бейімделгіш круизді басқару •
Панорамалық люк •
Салонға кілтсіз кіру және қозғалтқышты түймеше арқылы іске қосу •
Алдыңғы орындықтарды электр реттеу •
Жолаушылар орындығының бел тіреуін электр реттеу •
Жүргізуші орындығының бел тіреуін электр реттеу •
Белсенді шуды сіңіру жүйесі •
Электрмеханикалық тұрақ тежегіші •

МУЛЬТИМЕДИА
Аспаптар панеліндегі түрлі түсті дисплей 4,2"

Chevrolet MyLink сенсорлы дисплейі 8"

Динамика, дана 7

Apple Car Play •
Bluetooth •
Руль арқылы аудиожүйені басқару •
Дыбыс күшейткіші бар премиалды деңгейдегі Bose  акустикалық жүйесі •

ЭКСТЕРЬЕРІ
Шиналар 235/50/R19

Дискілер Оңай балқитын

Жүк бөлігі есігінің электр жетегі •
Жылытылатын, электрлі түрде жиналатын артқы көрініс айналары •
Күндізгі жарықдиодты жүріс шамдары •
Жарықдиодты алдыңғы фаралар •
Фаралардың қашыққа түсетін жарығын интеллектуалды басқару •
Жарықдиодты артқы шамдар •

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


