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يتم تجميع محتويات هذا الكتالوغ وفقًا لمعلومات السيارات الموجودة في وقت الطباعة.
نحتفظ بالحق في تغيير أي معلومات في الكتالوغ دون إشعار مسبق.

TIGGO 8 PRO 2022
المواصفات األساسية

نوع المحرك

سعة المحرك

عدد اسطوانات المحرك

القدرة الحصانية

أقصى عزم دوران (نانومتر)

القوة القصوى (كيلوواط)

األبعاد : الطول - العرض - االرتفاع (مم)

وزن السيارة فارغة (كغ)

ارتفاع السيارة عن األرض (مم)

سعة الجلوس (األشخاص)

سعة خزان الوقود (لتر)

التسارع من ٠ إلى ١٠٠ (كم / ساعة)

استهالك الوقود ( لتر / ١٠٠ كم)

حجم الصندوق (لتر)

جهاز نقل الحركة

نوع القيادة

نوع المقود

نوع التعليق األمامي / الخلفي

نظام الفرامل األمامي / الخلفي

TCI

2.0 T

4

170 hp

250 N·m

125 Kw

4722*1860*1705

1580 Kg

196 mm

7

51 L 

S9.5

8L /100 Km

1179- 2101 L

CVT ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات

نظام دفع بالعجالت األمامية

مقود كهربائي

نظام تعليق أمامي ماكفرسون المستقل / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصالت

قرص

(EBD) نظام توزيع الفرملة الكترونيا , (ABS) نظام الكبح المضاد للقفل

(EBA) مساعد الفرامل في حاالت الطوارئ , (TCS) نظام التحكم في الجر

(BOS) نظام تجاوز الفرامل , (BAS) نظام مساعدة الفرامل

(HDC) التحكم في هبوط المنحدرات , (HAC) نظام المساعدة على المنحدرات

(ESP) برنامج الثبات اإللكتروني ، AUTO HOLD

وسائد هوائية مزدوجة في الصف األمامي

وسائد هوائية ستائرية + وسائد هوائية جانبية في الصف األمامي

ويل ألمنيوم ١٨ بوصة

بدء تشغيل المحرك عن بعد بالمفتاح

التحكم التلقائي في درجة حرارة مكيف الهواء

الشاشة المركزية 10.25 بوصة

بلوتوث ،  راديو

مقعد السائق كهربائي ب 6 اتجاهات

مقعد السائق يدوي ب 6 اتجاهات

باب الصندوق الخلفي كهربائي

فتحة سقف بانوراما

 كاميرا بانورامية بزاوية 360 درجة

 كاميرا خلفية (مع خط مساعد ديناميكي)

حساسات أمامية

حساسات خلفية

دخول بدون مفتاح + زر تشغيل

(TFT) عداد السرعة رقمي / أداة من نوع المؤشر 7 بوصة

رافع نوافذ كهربائي يعمل بلمسة واحدة (صعود و نزول ، جميع النوافذ األربعة)

TPMS (نظام مراقبة ضغط اإلطارات)

(LED) المصابيح األمامية والخلفية

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا

اللون الداخلي

حماية ضد السرقة (إنذار ضد السرقة ومانع الحركة)

مثبت السرعة

مقعد الراكب يدوي ب ٤ اتجاهات

األسود والبني

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أسود

الفئة نصف مواصفاتكامل المواصفات

شركة السراب الوكيل الرسمي لشركة شيري في العراق


