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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.

 Arrizo 6 2022
المواصفات األساسية

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

1.5 L

4

145 hp

210 N·m

108 Kw

4710*1825*1490

1365 Kg

127 mm

5

48 L

9.9 S

6.9 L / 100 Km

570 L

CVT25

نظام دفع بالعجالت األمامية

مقود كهربائي

نظام تعليق أمامي ماكفرسون المستقل / تعليق خلفي مستقل متعدد الوصالت

قرص

الفئة نصف مواصفاتكامل المواصفات

(EBD) توزيع قوة الفرملة إلكترونيا ,(ABS) نظام الفرامل المانعة لالنغالق

(EBA) مساعد الفرامل في حاالت الطوارئ ,(BA) مساعدات الفرامل

(HAC) نظام المساعدة على المنحدرات ,(TCS) نظام التحكم في الجر

(EPB) فرامل الوقوف الكهربائية

وسائد هوائية أمامية

وسائد هوائية جانبية

وسائد هوائية ستائرية

ويل ألمنيوم 17 بوصة

الشاشة المركزية

مقعد السائق يدوي ب 6 اتجاهات

مقعد الراكب يدوي ب 4 اتجاهات

فتحة سقف بانوراما

جهاز تحكم عن بعد

 كاميرا خلفية (مع خط مساعد ديناميكي)

 كاميرا 360 درجة

حساسات خلفية

دخول بدون مفتاح

عداد السرعة

رافع نوافذ تلقائي عند قفل السيارة

TPMS (نظام مراقبة ضغط اإلطارات)

(LED)  المصابيح األمامية والخلفية

المصابيح األمامية تلقائية

مرايا خارجية قابلة للطي كهربائيًا

اللون الداخلي

حماية ضد السرقة (إنذار ضد السرقة)

مثبت السرعة

-

-

-

-

-

-

-

-

أسود أسود بني

8 بوصة

3.5 بوصة

9 بوصة

7 بوصة

-

شركة السراب الوكيل الرسمي لشركة شيري في العراق


