Автомобилдің
атауы:
ТЖҚ БНА код атау

LADA Luxe 4x4 3d URBAN

жеңіл, талғамайтын көлік тобы, механикалық трансмиссия,
көлемі 3000 куб.см дейін
ТЖҚ БНА коды
291022.300.000024
Сатып
алынатын Қозғалтқыш
тауарлардың
Түрі: бензинді
сипаты мен талап Жұмыс көлемі: 1690 см3
етілетін
Максималды қуаты: 83 а.к./5000 айн./мин.
функционалдық,
Максималды айналу моменті: 129 Нм/4000 айн./мин.
техникалық,
Шанақ
сапалық
және Түрі: универсал
пайдаланушылық
Есіктер саны: 3
сипаттамалары
Орындар саны: 4
Ұзындығы: 3640 мм
Ені: 1680 мм
Биіктігі: 1640 мм
Дөңгелек базасы: 2200 мм
Жүк бөлігінің көлемі: 265 л
- бүктелген артқы орындықтарымен: 585 л
Жол саңылауы: 200 мм
Экологиялық сыныбы: EU5
Динамикалық сипаттамалары:
Максималды жылдамдық: 142 км/сағ
Екпіні 0-100 км/сағ: 17 с
Отын шығыны:
Қала: 12,1 л /100 км
Трасса: 8,3 л/100 км
Аралас кезең: 9,9 л /100 км
Жетек түрі: толық
Беріліс ауыстыру қорабы: 5-сатылы механикалық
Жарақталған масса: 1285 кг
Техникалық рұқсат етілген массасы: 1610 кг
Жанармай шанының сыйымдылығы: 42 л
Аспасы:
Алдыңғы: тәуелсіз, көлденең иінтіректерде, серіппелі,
гидравликалық телескопты амортизаторлары, көлденең
орнықтылықты тұрақтандырғышы бар
Артқы: тәуелді, иінтіректі, серіппелі, гидравликалық телескопты
амортизаторлары бар
Шиналар: 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)
Дөңгелектер: жеңіл қоспалардан жасалған дискілер
Руль басқаруы: руль механизмі тегершік-төрткілдеш
ISOFIX балалар орындықтарына арналған бекіткіштер;
Артқы орындықтардың бас сүйегіштері 2 дана;
Тұманға қарсы фаралар;
ЭРА-ГЛОНАСС шұғыл хабарландыру жүйесі;
Күндізгі жүріс шамдары;
Шұғыл тежелу күшейткіші бар тежеу кезінде дөңгелекті
бұғаттауға қарсы жүйесі (ABS+BAS);
Тежегіш күштерінің электронды үлестірім жүйесі (EBD);
Аспаптардың жаңа комбинациясы;

12V рәзеткесі;
Жүк бөлігіндегі 12V рәзеткесі;
Қосымша дірілден оқшаулау;
Руль басқаруының гидрокүшейткіші;
Әйнектердің қараңғылатуы;
Алдыңғы есіктердің электр әйнеккөтергіштері;
Алдыңғы орындықтардың жылытуы;
Сыртқы айналардың электр жетегі мен жылытуы;
Ауа баптағышы;
Аудиожүйесі;
Еден табалдырықтарының қаптамалары;
16 дюймді уақытша қосалқы болат дөңгелек.
Кепілі: 36 ай немесе 35 000 км жүру
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.

Наименование
автомобиля:
Наименование кода
ЕНС ТРУ:
Код ЕНС ТРУ:
Описание
и
требуемые
функциональные,
технические,
качественные
и
эксплуатационные
характеристики
закупаемых товаров

LADA Luxe 4x4 3d URBAN
Легковой, класс внедорожник, механическая трансмиссия,
объем до 3000 куб.см
291022.300.000024
Двигатель
Тип: бензиновый
Рабочий объем: 1690 см3
Максимальная мощность: 83 л.с./5000 об./мин.
Максимальный крутящий момент: 129 Нм/4000 об./мин.
Кузов
Тип: универсал
Число дверей: 3
Число мест: 4
Длина: 3640 мм
Ширина: 1680 мм
Высота: 1640 мм
Колесная база: 2200 мм
Объем багажника: 265 л.
— со сложенными задними сиденьями: 585 л
Дорожный просвет: 200 мм
Экологический класс: EU5
Динамические характеристики:
Максимальная скорость: 142 км/ч
Разгон: 0-100 км/ч: 17 с
Расход топлива:
Город: 12.1 л/100 км ,
Трасса: 8,3 л/100 км,
Смешанный: 9.9л/100 км,
Тип привода: полный
Коробка
переключения
передач:
механическая 5ступенчатая
Снаряженная масса: 1285 кг
Технически допустимая масса: 1610 кг
Емкость топливного бака: 42 л.
Подвеска:
Передняя: независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с
гидравлическими телескопическими амортизаторами и
стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя: зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими
телескопическими амортизаторами.
Шины: 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т)
Колеса: легкосплавные диски
Рулевое управление: рулевой механизм шестерня-рейка
Крепления для детских сидений ISOFIX;
Подголовники задних сидений 2 шт;
Противотуманные фары;
Система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС;
Дневные ходовые огни;
Антиблокировочная система тормозов с усилителем
экстренного торможения (ABS+BAS);
Электронная система распределения тормозных усилий (EBD);

Новая комбинация приборов;
Розетка 12V;
Розетка 12V в багажном отделении;
Дополнительная виброизоляция;
Гидроусилитель рулевого управления;
Тонированные стекла;
Электростеклоподъемники передних дверей;
Подогрев передних сидений;
Электропривод и обогрев наружных зеркал;
Кондиционер;
Аудиосистема;
Накладки порогов пола;
Запасное временное стальное колесо 16 дюймов.
Гарантия: 36 месяцев или 35 000 км пробега
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».

