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  ایران خودرو محترم مجاز نمایندگی هاي: به 

      )K132معرفی محصول جدید ایران خودرو (پروژه : موضوع                

 با سالم و احترام

و خودرو با تکیه بر دانش مهندسین و متخصصین ایرانی  رساند، شرکت ایران بدینوسیله به اطالع نمایندگان محترم می

  جلب رضایت مشتریان، اقدام به تولید خودروي جدیدي نموده است.پاسخگویی به نیاز بازار و در راستاي 

است که با بهره گیري از طراحی به روز و زیبا ،جلوه اي با  Cعادي ، خودرویی سدان در کالس اب K132محصول پروژه

  شکوه ، دوست داشتنی و قدرتمند از توان طراحی متخصصان این شرکت را به رخ می کشد.

، عالوه بر زیبایی از استانداردهاي ایمنی باالیی برخوردار بوده و ایمن ترین خودرو تولید شده در شرکت  این خودرو

  و می باشد.ایران خودر

دلنشینی را به ارمغان راحت و تجربه رانندگی  ،در دو مدل با گیربکس دستی و اتوماتیک،خانوادگی این خودرو

  .، یکی از سازگارترین خودروهاي ایران با محیط زیست است5استاندارد آالیندگی یورو و با دارا  بودن ،آورد می

  :K132)  روژهپجدید ایران خودرو (محصول مهمترین ویژگی هاي  
 ایمن: -

 ABS ،HSA ،ESC،EBAترمزهاي جلو و عقب دیسکی،  ·

 راننده و سرنشین )Airbagکیسه هواي ایمنی ( ·

 دوستدار محیط زیست: -

  5استاندارد آالیندگی یورو ·

  
 و راحت : خانوادگی -

 سرعته اتوماتیک 6گیربکس  ·

 فرمان برقی ·

 صندوق عقب جادار ·

 هاي جلو برقی  صندلی ·

 دوربین دید عقب  ·
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 هاي برقی تاشونده راهنمادار آینه ·

 سیستم هشداردهنده مالتی پلکس  ·

 کروز کنترل  ·

 سان روف  ·

 )       Foot lampچراغ روشن کننده فضاي پایین داخل کابین ( ·

 سیستم تهویه هواي اتوماتیک ·

 ورود بدون کلید ·

 زیبا و به روز: -

 رینگ آلومینیومی  ·

  طراحی به روز و زیبا ·

 )Day Lightمپ نئون و چراغ روز ( چراغ هاي جلو مجهز به ال ·

  چراغهاي عقبگرافیک جدید  ·
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 K132 مشخصات فني خودرو

 اتوماتیک دستي مدل

محصول كد  322 323 
 EC5 EC5 نوع موتور

  ۱,۶ حجم موتور (سي سي)

 ۶۰۰۰/۱۱۰ قدرت موتور (اسب بخار)

  ۴۵۰۰/۱۵۰ حداكثر گشتاور (نيوتن متر)

پتعداد سوپا  ۱۶ 

  ۵يورو  استاندارد آاليندگي

  دنده اتوماتيك ۶  دنده دستي ۵ گيربکس

 ۱۹۰ حداكثر سرعت (كيلومتر در ساعت)

كيلومتر) ۱۰۰مصرف سوخت تركيبي (ليتر در   ۶,۷ ۷,۱۵ 

 ۵۰ حجم باك (ليتر)

۱۴۶۶/۱۷۴۸/۴۵۰۵ طول، عرض، ارتفاع  

 ۱۱۹۰ ۱۱۵۰ وزن

 ۶۴۰  فضاي صندوق عقب(ليتر)

  ABS ،HSA ،ESC،EBAترمزهاي جلو و عقب ديسكي،  ترمز

  راننده و سرنشين و جانبي  راننده و سرنشين )Airbagكيسه هواي ايمني (

  دارد  ندارد دوربين ديد عقب

  دارد سنسور دنده عقب

  دارد ايزوفيكس

  دارد  ندارد سان روف

  آلومينيومي ۱۶  اينچ فوالدي  ۱۵ رينگ

 دارد كروز كنترل

 برقي  هسيستم تهوي

  ، بلوتوث، ميرورلينگ، بلندگوها روي داشبورد و طاقچه عقبUSBاينچي، پورت  ۷سيستم مالتي مديا با صفحه نمايش   سيستم صوتي و تصويري

  جلو و عقب برقي، شيشه عقب با گرمكنهاي شيشه   شيشه ها

  مشکي   تريم داخل خودرو

 صندلي
 ، جلو) ني(سرنش دستي هحرکت ۴-(راننده)يدست هحرکت ۶ - روكش پارچه اي

  تاشو صندلي هاي عقب

، )حركت دستي ۲حركت برقي  ۴( هحرکت ۶راننده  - پارچه اي چرم و روكش
 صندلي هاي عقب حرکت دستي)، ۲حرکت برقي و ۲حرکته (۴سرنشين جلو 

  تاشو

  برقي فرمان

 گيراهنمادار با قابليت تاشوند آينه هاي جانبي برقي آينه هاي جانبي برقي آينه ها

  دارد  ندارد ورود بدون كليد و دكمه روشن/خاموش

  خودرو روشنايي ترك سيستم داخل، از هاي جلو چراغ ارتفاع تنظيم وعقب، جلو هاي شکن مه ، روز جلو، چراغ LEDچراغهاي  چراغ ها

  دارد  ندارد سنسور نور و باران

تجهيزات ساير   ، بازکن قفل درب صندوق از داخل خودروMFC فرمان يرو يکنترل صوتدكمه هاي  نقطه اي، ۳كمر بند ايمني،  TPMSسيستم پايش فشار باد تايرها  


