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مجاز شرکت ایران خودرو محترم ایندگی هاينم :به   

  معرفی محصول تـارا:  موضوع 
  

  
  

  با سالم و احترام
خودرو با تکیه بر دانش مهندسین و رساند، شرکت ایرانمحترم میبدینوسیله به اطالع نمایندگی هاي 

رضایت مشتریان، اقدام به تولید خودروي  پاسخگویی به نیاز بازار و ارتقاءدر راستاي و متخصصین ایرانی 
  نموده است. تـارا جدید

زیبا، جلوه اي با است که با بهره گیري از طراحی به روز و  C، خودرویی سدان در کالس ابعادي  تـارا
  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 خودروي تولید  این خودرو
  شده در شرکت ایران خودرو می باشد.

دلنشین راحت و سفري تجربه رانندگی  گیربکس دستی و اتوماتیک،،در دو مدل با خانوادگیي این خودرو
با  ی، یکی از سازگارترین خودروهاي ایران5استاندارد آالیندگی یورو و با دارا  بودنآورد را به ارمغان می

  .محیط زیست است
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  :شامل  تارا خودرو برجسته هاي ویژگی مهمترین
  :ایمن
 )(Pedestrianاستاندارد حفاظت از عابر پیاده  ·

 ESC،HBA،(TCSکنترل پایداري فعال الکترونیکی ( ·

 )HSAسیستم کمکی حرکت در سرباالیی ( ·

 )EBDو  ABSدیسکی( عقب و جلو ترمزهاي ·

  )TPMS( تایر باد فشار کاهش اخطار نشانگر ·
 باال استحکام با (Dual Phase) دوفازي هاي استفاده از ورق ·

 سرنشین( و جانبی در مدل اتوماتیک) و راننده (Airbag) ایمنی هواي کیسه ·

 ستون فرمان تلسکوپی ·

 ایزوفیکس ·

 خودکار سوخت قطع سیستم ·

  
  : ی در سفرراحت و خانوادگی

 اتوماتیک(کاهش مصرف سوخت و استهالك موتور) سرعته 6 گیربکس ·

  )TU٥(نسخه تقویت شده موتور TU٥Pموتور  ·
  برقی فرمان ·
  لیتر)  640جادار (با حجم عقب صندوق ·
  )اتوماتیک مدل در(برقی  جلو هايصندلی ·
 هشدار دهنده موانع عقب(در مدل دستی)  ·

  )اتوماتیک مدل در( عقب دنده دوربین ·
  )تاشونده اتوماتیک مدل در(راهنمادار  برقی هاي آینه ·
  اینچی 7صوتی و تصویري پیشرفته با صفحه نمایش  سیستم ·
  کنترل کروز ·
  )اتوماتیک مدل در(روف  سان ·
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  برقی هواي تهویه سیستم ·
 )اتوماتیک مدل در(اي  دکمه استارت و کلید بدون ورود ·

 )اتوماتیک مدل ) (درFront Armrest آرنجی ( زیر ·

  با ریموت دور راه ازکن قفل درب صندوق عقب از داخل و باز ·
 (GSI) دنده تغییر نشاندهنده ·

 )اتوماتیک مدل در(باران  و نور سنسور ·
 
 

  :روز به و زیبا
 طراحی تارا در زمین ایران هنر و فرهنگ از گیري بهره ·

 )اتوماتیک مدل در(  آلومینیومی رینگ ·

  )دستی مدل در(ي طرح اسپورت درینگ فوال ·
  (Day Light ) روز چراغ و نئون المپ به مجهز جلو هاي چراغ ·
  زیبا و روز به عقب چراغهاي ·
  )اتوماتیک مدل در(چرم  دنده دسته و چرم فرمان ·
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  مشخصات فنی و سطح تجهیزات خودروهاي خانواده تارااي مقایسه دولج

  وز و زیبا ،جلوه اي است که با بهره گیري از طراحی به ر Cخودرویی سدان در کالس ابعادي  تارا

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

 خودرو
  اتوماتیک تارا  تارا دستی مشخصات فنی خودرو

کالسکد   32201 32301 

  موتور

 TU٥P نوع موتور
  1587 حجم موتور (سی سی)

دور در دقیقه) 5800( 113 قدرت موتور (اسب بخار)   

در دقیقه)دور  4000( 144 حداکثر گشتاور (نیوتن متر)   

 16 تعداد سوپاپ

  دنده اتوماتیک 6  دنده دستی 5 گیربکس سیستم انتقال قدرت
 190 حداکثر سرعت (کیلومتر در ساعت) کارایی

 ایمنی

، EBD  ، HSA، ESC ،TCS)و  (ABS ترمز ضد قفل، سیستم ترمز جلو دیسکی با سیستم خنک شونده، ترمز عقب دیسکی  ترمز
HBA 

      عدد)4(راننده و سرنشین جلو و جانبی    راننده و سرنشین جلو )Airbag( کیسه هواي ایمنی
  دارد  ندارد دوربین دید عقب
  دارد  سنسور دنده عقب
  کمربندهاي ایمنی جلو سه نقطه اي با قابلیت پیش کشنده و تنظیم ارتفاع  کمربند ایمنی

  ستون فرمان تلسکوپی،  ایزوفیکس، ، سیستم قطع سوخت خودکار ایموبیالیزر، قفل مرکزي با ریموت  سایر امکانات ایمنی

 ظرفیت
 640 فضاي صندوق عقب(لیتر) 

 50 باك بنزین (لیتر)
  4519* 1748* 1466  طول*عرض*ارتفاع  ابعاد

 سوخت مخزن با سرنشین بدون خودرو وزن     وزن
  kg(  1170  1190( پر

 اینچ  آلومینیومی 16  طرح اسپورت فوالدي اینچ  15 سایز و نوع رینگ   رینگ و الستیک

  رفاهی

 دارد کروز کنترل
 دارد ندارد سان روف  برقی  

 دارد ندارد  دکمه روشن و خاموش و ورود بدون کلید
 دارد ندارد  سنسور نور و باران
  برقی  سیستم تهویه

، نکیرورلیداشبورد و طاقچه عقب ، بلوتوث، م ي، بلندگوها روUSBلمسی، پورت  ینچیا 7 شیبا صفحه نما ایمد یمالت ستمیس سیستم صوتی و تصویري
  آنتن سقفی اکتیو

  به آنتی ترپ جلو و عقب برقی ، شیشه راننده مجهزدرهاي  شیشه باالبر شیشه ها

 صندلی 
 4حرکته دستی و صندلی سرنشین جلو  6راننده  صندلی

حرکته دستی ،  پشت سري صندلی هاي جلوقابل تنظیم ، 
 ش  پارچه اي، روک صندلی هاي عقب تاشو

حرکت دستی) و صندلی  2حرکت برقی  4حرکته ( 6راننده  صندلی
حرکت دستی) ،  پشت  2حرکت برقی و 2حرکته ( 4سرنشین جلو 

سري صندلی هاي جلوقابل تنظیم ، صندلی هاي عقب تاشو، روکش 
 چرم و پارچه اي

  )(MFCبرقی، کلیدهاي کنترلی روي فرمان  فرمان
  هاي جانبی برقی تاشونده راهنمادارهم رنگ بدنهآینه   هم رنگ بدنه راهنمادار آینه هاي جانبی برقی آینه ها 

 چراغ ها
همراه در  يها ارتفاع برقی نورچراغ جلو از داخل خودرو،  مجهز به چراغ روز، چراغ میمه شکن هاي جلو وعقب،  قابلیت تنظ

  ، چراغ خوش آمد گویی نگیپارک
  تریم مشکی، دسته دنده و فرمان چرم  تریم مشکی تزئینات

  سایر تجهیزات
   (GSI)دهنده تغییر دنده  نشان،کاور موتور ، موتی، بازکن قفل درب صندوق از داخل خودرو و از راه دور با رTPMSسیستم پایش فشار باد تایرها 

  ) Front Armrestزیر آرنجی( : 32301کدکالس 

احتمال تغییر در تجهیزات و امکانات خودرو وجود دارد. لذا به 
  کد محصول مندرج در باالي جدول و اسناد خودرو توجه کنید.

جهت دریافت کاتالوگ، دفترچه راهنما و اطالعات محصول، 
 .مراجعه کنید www.ikco.ir  به سایت

http://www.ikco.ir

