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KIA Rio X-Line 1.6 AT Luxe
жеңіл, В сыныбы, автоматты трансмиссия, көлемі 2000 куб.смге дейін
291022.300.000017
Қозғалтқыш
Түрі: бензинді
Жұмыс көлемі: 1591 см3
Максималды қуаты: 123 а.к./6300 айн./мин.
Максималды айналу моменті: 151 Нм/4850 айн./мин.
Цилиндрлердің саны/орналасуы: 4, қатарлық
Клапандар саны: 16
Шанақ
Есіктер саны: 5
Орындар саны: 5
Ұзындығы: 4240 мм
Ені: 1750 мм
Биіктігі: 1510 мм
Дөңгелек базасы: 2600 мм
Жүк бөлігінің көлемі (VDA): 390 л
Жол саңылауы: 195 мм
Дөңгелек жолтабаны (алдыңғы, артқы): 1507-1513/1524-1530
мм
Жетек түрі: алдыңғы
Жанармай шанының сыйымдылығы: 50 л
Аспасы:
алдыңғы: тәуелсіз, серіппелі, Макферсон типті, гидравликалық
телескоптық амортизаторлары, көлденең орнықтылықты
тұрақтандырғышы бар
артқы: жартылай тәуелді, серіппелі, гидравликалық
телескоптық амортизаторлары бар.
Экологиялық сыныбы: EU5
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық:183 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 11,6 с
Отын шығыны:
Қала: 8,9 л/100км
Трасса: 5,6 л/100км
Аралас кезең: 6,8 л/100км
Беріліс ауыстыру қорабы: 6 сатылы автоматты
Шиналар: 185/65R15
Дөңгелектер: сәндік қақпақтары мен шиналары бар болат
дискілер
Қауіпсіздік:
Шепті қауіпсіздік жастықтары,
Тежеу кезінде дөңгелекті бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS),
Бағыттық тұрақтылық жүйесі (ESC),
Белсенді басқарудың кіріктірілген жүйесі (VSM),

Өрге қозғалу кезіндегі көмек жүйесі (HAC),
Шұғыл тежелу туралы ескерту жүйесі (ESS),
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі,
Алдыңғы дискілі тежеуіштер,
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл байланыс жүйесі.
Сыртқы көрінісі мен жабдықтар:
15 дюймді болат дискідегі қосалқы дөңгелек,
Жарықдиодты күндізгі жүріс шамдары (LED DRL),
Тұманға қарсы алдыңғы фаралар,
Шанақ түсіне боялған есіктердің тұтқалары,
Шанақ түсіне боялған артқы көріністі айналардың сырты,
Электр жетегі мен жылытуы бар артқы көріністі айналар,
Төбедегі рейлингтер,
Алдыңғы және артқы бамперлердегі сәндік қаптама,
Дөңгелек аркаларының кеңейткіші және бүйір қара молдинг,
Қос газ шығаратын түтік,
Хроммен және қара жалтырақпен өңделген радитор торы.
Ішкі көрінісі:
Руль дөңгелегін жылыту,
Алдыңғы орындықтарды жылыту,
Матамен қапталған орындықтар,
60/40 үйлесімінде бүктелетін арқалықтары бар артқы
орындықтар,
Шығуы бойынша руль дөңгелегін реттеу,
Жүк бөлігіндегі пердеше.
Ыңғайлылық:
Ауа баптағыш,
Климат-контроль,
Орталық құлыпты қашықтықтан басқаруы бар кілт,
Былғарымен қапталған руль дөңгелегі мен трансмиссия
селекторының тұтқасы,
Рульдегі аудиожүйені басқару,
Рульдің электркүшейткіші,
Биіктігі бойынша реттеуі бар жүргізуішінің орындығы,
Бір мәрте басу кезінде бұрылыс көрсеткіштерінің үш мәрте
іске қосылу,
Қозғалыс кезінде есіктердің автоматты жабылуы,
Электр жетегі бар алдыңғы әйнеккөтергіштері,
Электр жетегі бар артқы әйнеккөтергіштері,
Auto бернесі бар жүргізушінің әйнеккөтергіші,
4 динамик,
Радио, USB және AUX қосатын орындары бар аудиожүйе.
Казақстанға бейімделу:
Екінші қатардағы орындықтарға әкелетін ауа өткізгіштері,
Үлкейтілген сыйымдылығымен аккумулятор (60Ач),
Үлкейтілген жол саңылауы (195мм),
Шанақ пен автомобиль астын жемірілуге қарсы жабынымен
өңдеу,

Алдыңғы фаралар шамдарының үлкейтілген қызмет көрсету
мерзімі (1500 сағатқа дейін),
Шаю сұйықтығының үлкейтілген күбішесі (4,6л),
Капоттың шудан оқшаулануы.
Кепілі: 60 ай немесе 150 000 км жүру, бұлардың қайсысы ерте
туындайды.
Автомобиль «Доңғалақты көлік құралдарының қауіпсіздігі
туралы» Кеден одағының техникалық регламентінің (КО ТР
018/2011) талаптарына сәйкес келеді.
Автомобиль Қазақстан Республикасында өндірілген, тауардың
шығарылғаны «СТ-KZ» нысанындағы тауардың шығу тегі
туралы сертификатымен расталған.
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KIA Rio X-Line 1.6 AT Luxe
Легковой, класс В, автоматическая трансмиссия, объем до
2000 куб.см
291022.300.000017
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1591 см3
Максимальная мощность: 123 л.с./6300 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 151 Нм/4850 об./мин.
Количество/расположение цилиндров: 4, рядное
Количество клапанов: 16
Кузов:
Количество дверей: 5
Количество мест: 5
Длина: 4240 мм
Ширина: 1750 мм
Высота: 1510 мм
Колесная база: 2600 мм
Объём багажника (VDA): 390 л
Дорожный просвет: 195 мм
Колея (передняя, задняя): 1507-1513/1524-1530 мм
Тип привода: передний
Ёмкость топливного бака: 50 л
Подвеска:
передняя: независимая, пружинная, типа Макферсон, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами, со
стабилизатором поперечной устойчивости
задняя: полузависимая, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость:183 км/ч
Разгон 0-100 км/ч: 11,6 с
Расход топлива:
Город: 8,9 л/100км
Трасса: 5,6 л/100км
Смешанный: 6,8 л/100км
Коробка переключения передач: 6 ступенчатая
автоматическая
Шины: 185/65R15
Колеса: Стальные диски с декоративными колпаками и
шинами
Безопасность:
Фронтальные подушки безопасности,
Антиблокировочная система тормозов (ABS),
Система курсовой устойчивости (ESC),
Интегрированная система активного управления (VSM),
Система помощи при трогании на подъеме (HAC),

Система предупреждения об экстренном торможении (ESS),
Система контроля давления в шинах,
Передние дисковые тормоза,
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС.
Экстерьер и внешнее оборудование:
Запасное колесо на стальном диске 15 дюймов,
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL),
Передние противотуманные фары,
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова,
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова,
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом,
Рейлинги на крыше,
Декоративная накладка на передний и задний бамперы,
Расширители колёсных арок и боковой чёрный молдинг,
Двойная выхлопная труба,
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем.
Интерьер:
Подогрев рулевого колеса,
Подогрев передних сидений,
Сиденья с отделкой тканью,
Задние сиденья со спинками, складывающимися в
соотношении 60/40,
Регулировка рулевой колонки по вылету,
Шторка в багажнике.
Комфорт:
Кондиционер,
Климат-контроль,
Ключ с дистанционным управлением центральным замком,
Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии с отделкой
кожей,
Управление аудиосистемой на руле,
Электроусилитель руля,
Водительское сиденье с регулировкой по высоте,
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном
нажатии,
Автоматическое запирание дверей при движении,
Передние стеклоподъёмники с электроприводом,
Задние стеклоподъёмники с электроприводом,
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto,
4 динамика,
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы.
Адаптация для Казахстана:
Воздуховоды к сидениям 2-го ряда,
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач),
Увеличенный дорожный просвет (195мм),
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозийным
покрытием,
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов),

Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л),
Шумоизоляция капота.
Гарантия 60 месяцев или 150 000 км пробега, в зависимости
от того, что наступит ранее.
Автомобиль
соответствует
требованиям
Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных
транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
Автомобиль произведен в Республике Казахстан,
происхождение товара подтверждено сертификатом о
происхождении товара формы «CT-KZ».

