


مشخصات فنی خودرو آريو
ELEGANT MT 1.6 ELEGANT 1.6 ELEGANT 1.5 تيپ

گيربکس
دستی ۵ سرعته اتوماتيک دستی ۵ سرعته نوع

موتور
DOHC ۴سيلندر خطی ۱۶ 

سوپاپ
DOHC ۴سيلندر خطی ۱۶ 

سوپاپ
DOHC ۴سيلندر خطی

۱۶ سوپاپ
تعداد سيلندر 
تعداد سوپاپ

۱۶۰۰ ۱۶۰۰ ۱۵۰۰ CC حجـم
۷۵*۹۰/۶ ۷۵*۹۰/۶ ۷۵*۸۴/۸ قطر سيلندر X کورس "ميليمتر"

۱۰/۵ ۱۰/۵ ۱۰/۵ نسبت تراکم
۱۱۲ ۱۱۲ ۱۰۳ hp/6000rpm حداکثر قدرت
۱۵۱ ۱۵۱ ۱۴۱ Nm/4000rpm حداکثر گشتاور

مصرف سوخت
 ۶/۵۴ ۷/۱۸ ۷ (lit/۱۰۰Km) سيکل ترکيبی

۵۵ ليتر ظرفيت باک
هيدروليک فرمان

سيستم تعليق
مک فرسون تعليق جلو

Trailing arm تعليق عقب

ابعاد
۴۵۶۵ (mm) طول
۱۷۶۶ (mm) (بدون در نظر گرفتن آيينه ها) عرض
۱۴۸۶ (mm) ارتفاع
۲۷۰۰ (mm) فاصله دو محور جلو و عقب

رينگ و تاير
آلومينيومی ۱۵ اينچی رينگ

۱۹۵/ ۶۵ R۱۵  تاير
۱۹۵/ ۶۵ R۱۵    زاپاس فوالدی

ترمز
ديسکی جلو
ديسکی عقب

وزن (کيلوگرم)
۱۲۷۵ وزن خالص
۱۶۵۰ حداکثر وزن خودرو با بار

4565 میلى متر
1766 میلى متر2700 میلى متر

14
86

تر 
ى م

میل

بـا توجـه به نوع تيپ و آپشـن خودروهـا، همـواره امکانات انتخابـی خودروهای رويـت شـده در نمايندگی های مجاز، مـالک تحويل 

خودرو به مشـتريان می باشـد.

ELEGANT MT 1.6 ELEGANT 1.6 ELEGANT 1.5 تيپ

 کيسه هوای راننده و سرنشين 

  EBD+ABS مجهز به سيستم پيشرفته ترمز 

(immobilizer) سيستم ضد سرقت 

 کامپيوتر اطالعات سفر

 شيشه باالبرهای برقی جلو وعقب 

 چراغ مه شکن جلو و عقب

 تيغه برف پاک کن منعطف

 آينه های جانبی برقی مجهز به چراغ راهنما

 مجهز به زير آرنجی جلو وسط

 مجهز به سيستم تهويه مطبوع دستی

 مجهز به ۵ کمربند ايمنی (سه نقطه ای)

 گرمکن شيشه عقب

 چراغهای جلو با قابليت تنظيم ارتفاع 

 قفل شدن اتوماتيک درب ها در سرعت

 سنسور پارک دنده عقب 

LED چراغ عقب 

 ريموت کنترل تا شو

 خاموش شدن تاخيری چراغ ها جهت هدايت در تاريکی 

 صندلی چرمی

 صندلی راننده قابل تنظيم در۴ جهت 

ISOFIX صندلی عقب تا شو - مجهز به نگهدارنده صندلی کودک 

 قفل ايمنی کودک برای درب ها و شيشه عقب

 سيستم صوتی مجهز به: راديو CD player  با قابليت پخش MP3 و پورت 
USB


