MAHINDRA KUV100

ЗА ТЕЗИ, КОИТО ОБИЧАТ
НОВИ ПЪТИЩА

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигател

3-цилиндров, 12-клапанен, бензинов, MPFI,
VVT – променливи фази на газоразпределението,
алуминиева конструкция

Работен обем
Максимална мощност
Максимален въртящ момент
Максимална скорост
Предавателна кутия
Джанти / Гуми

1198 куб. см / редови
61 кВт (82 к.с.) при 5500 об/мин
115 Нм при 3500~3600 об/мин
148 км/ч
5-степенна механична
185/60 R15-Aлуминиеви сплави

Предно

Независимо тип McPherson, спирални пружини
и хидравлични газови амортисьори

Задно

Полунезависимо Twist beam със спирални пружини
и хидравлични газови амортисьори

Окачване
Задвижване
Спирачки

Предно
Дискови
Барабанни
Монокок с 5 врати
5
5,05
Бензин

Предни
Задни

Каросерия
Места
Волан
Гориво

ОБОРУДВАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ
Въздушни възгланици за шофьора и пътника
ESP + TCS (тракшън контрол)
ABS с електронно разпределение на спирачното усилие
Телескопична кормилна колона
Асистент за потегляне под наклон
Асистент за слизане под наклон
Заключване на задните врати „детска защита“
Автоматично заключване на вратите при движение

K6+

K8

Регулируеми по височина колани
за безопасност на предните седалки

-

Система ISOFIX за монтиране
на детско столче на задната седалка
Задни паркинг сензори
КОМФОРТ
Климатик
Електрически сервоусилвател на волана
Регулируем във височина волан
Регулируема по височина шофьорска седалка
Електрически стъкла за всички врати
Електрически регулируеми странични огледала
Осветление в пръстена на контактния ключ
Сгъваеми задни седалки
Светлини с таймер с отложено изгасване
Хладилна жабка
Централно заключване с дистанционно
Регулируеми подглавници
Поставка за очила
Eлектрически извод 12V (за К8 отпред и отзад)

Flamboyant Red

Fiery Orange

3700 мм
1935 мм
1655 мм
2385 мм
170 мм
20°
29°
16,4°
35 литра
1190 кг
1610 кг
243 литра
473 литра
7,5 л/100 км
5,4 л/100 км
6,2 л/100 км
146 г/100 км
Евро 6

Осветление в багажника
Поставка за 1-литрова бутилка на всички врати
Отваряне на багажника от мястото на водача
Покривало за багажника
LED осветление в интериора
Осветление в праговете на всички врати
ТЕХНОЛОГИИ

-

Инфоразвлекателна система с 3,5-инчов дисплей, Bluetooth
аудио, USB, AUX

Автоматични аварийни
светлини при внезапно спиране

Предупреждение за отключена врата
Странични предпазни греди
Задна чистачка
Размразяване на задното стъкло

РАЗМЕРИ
Дължина
Широчина (с вкл. огледала)
Височина с релсите
Колесна база
Клиренс
Ъгъл на приближаване
Ъгъл на отклонение
Ъгъл на наклона
Обем на резервоара
Маса в готовност за движение
Максимално допустима маса
ОБЕМ НА БАГАЖНИКА
с вдигнати седалки
със сгънати седалки
РАЗХОД
Градски цикъл
Извънградски цикъл
Комбиниран цикъл
СО2 емисии
Хомологация

-

-

4 високоговорителя + 2 високочестотни говорителя
Управление на аудиосистемата и телефона от волана
Имобилайзер
Фарове против мъгла
Регулируеми по височина предни фарове
Затъмняване на огледалото за обратно виждане
Безключово влизане и запалване
Стартов бутон
СТИЛ
15-цолови джанти от алуминиеви сплави
Текстилна облицовка на вратите
Текстилна тапицерия на седалките
Брони в цвета на купето
Заден спойлер
Релси на покрива
Огледала в цвета на купето
Декоративни вежди на калниците
Дръжки на предните врати в цвета на купето
Резервна гума със стоманена джанта
Амбиентно осветление на вратите
ОПЦИИ
Централен подлакътник отпред
Цвят металик
Перлен цвят
Различен цвят за покрива
Аларма
Стелки

-

-

-

Pearl White

Dazzling Silver

Designer Grey

Midnight Black

Flamboyant Red/
Metallic Black

Fiery Orange/
Metallic Black

Pearl White/
Metallic Black

Dazzling Silver/
Metallic Black

DUAL TONE/
DUAL TONE PLUS

*Гаранционните условия са посочени в гаранционните книжки. Производителят си запазва
правото да променя характеристиките, спецификациите и цените на показаните модели.
Снимките са илюстративни. Поради сроковете за отпечатване на тази брошура посочените
цветове могат да бъдат променени.
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