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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به

  راحت و پر توان ، 2وانت آريسان   
 با هدف اطالع رساني به نمايندگي هاي مجاز با توجه به عرضه اين محصول 2خودروي وانت آريسانمعرفي  :موضوع

 آتي در روزهاي از طريق سامانه فروش اينترنتي شركت ايران خودرو جديد

 و احترام؛ سالم با

شركت ايران خودرو در راستاي افزايش رضايتمندي  رساند،بدينوسيله به اطالع  كليه  نمايندگان  محترم  مي

،  با هدف ايجاد، تثبيت و ارتقاء جايگاه وانت آريسان 2توليد وانت آريسان  مشتريان اقدام به تعريف پروژه

افزايش سهم بازار وانت ايران خودرو در سال جاري و آتي و كسب درآمد با توجه به كشش تقاضا و نياز بازار 

 نموده است. 

از مزاياي اين موتور مي توان به افزايش  استفاده شده است. XU7P-CNGر اين محصول از موتور قوي تر د

 توان و گشتاور، بهبود انتقال قدرت موتور، ارتقاي سطح آاليندگي و كاهش مصرف سوخت اشاره نمود .

 نسبت به آريسان: 2هاي برجسته آريسانويژگي

 
  موتور قوي ترXU7P-CNG 

  گيربکس تقويت شدهBE 

 شاسی يکپارچه با کابين بار مجزا 

 زاپاس بند زير كابين بار در انتهاي خودرو 

  ليتري 40باک بنزين فلزي  ليتري و   75مخزن گاز 

  کاهش مصرف سوختافزايش شتاب در کنار  

 

 شرح تغييرات:
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 شرح بهبود  2وانت آريسان  وانت آريسان ويژگي آيتم

 موتور

 افزايش حجم 1761 1696 حجم

  توان

 )اسب بخار(
 %11-%12.5افزايش  96.5 87

 %4.3افزايش  146 140 گشتاور

 استاندارد آاليندگي ارتقاء 5يورو  4يورو استاندارد آاليندگي

 %22كاهش  8.2  10.5 )ليتر( سوخت مصرف

 انتقال قدرت

 آسانتر عملكرد ارتقاء عملكرد ------- گيربكس

 حذف لرزش و نويز حذف گاردان لرزش گاردان گاردان ميل

 كاهش نويز حذف ديفرانسيل صداي اضافي ديفرانسيل

 مخازن سوخت

CNG 70 (35* 2ليتر )7افزايش  ليتر 75 ليتر%  

 ظرفيت باک بنزين
 )ليتر(

 حجم باک بنزين %23كاهش  40 52

 فضاي كابينراحتي استفاده از  زيراتاق بارخودرو داخل كابين زاپاس تجهيزات

 عملكرد

 سرعت حدي
 )كيلومتر بر ساعت( 

160  170  6% 

 شتاب خودرو

 صد( ثانيه -صفر )
  %14فزايش 1 13.8 16
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 2خودرو آريسان  تجهيزات سطح و فني مشخصاتجدول 

 

 

 خودرو
 آريسان 2 مشخصات فني خودرو

 169 کد محصول

 موتور

 XU7P-CNG نوع موتور

 1761 سي(حجم موتور )سي 

دور در دقيقه  5500اسب بخار در  96.5 قدرت موتور )اسب بخار(   

دور در دقيقه 4500نيوتن متر در   146 حداكثر گشتاور )نيوتن متر(   

 8 تعداد سوپاپ

سيستم انتقال 

 قدرت
 دستيدنده 5 گيربكس

 كارايي

 170 حداكثر سرعت )كيلومتر در ساعت(

 13.8 )ثانيه( 100شتاب صفر تا 

  8.2 كيلومتر( 100مصرف سوخت تركيبي )ليتر در 

 ايمني

 (EBDو  ABSترمزجلو ديسكي با سيستم خنك شونده، ترمز عقب كاسه اي، سيستم ترمز ضد قفل)  ترمز

راننده و سرنشين جلو   (Airbagكيسه هواي ايمني )  

 كشنده و تنظيم ارتفاعكمربندهاي ايمني جلو سه نقطه اي با قابليت پيش  كمربند ايمني

 سنسور دنده عقب، ايموبياليزر، قفل مركزي ، فرمان تلسكوپي ساير امكانات ايمني

 ظرفيت
كيلوگرم 600كيلوگرم، حداكثر وزن بار بدون سرنشين  750حداكثر وزن بار با دو سرنشين   حداكثر وزن مجاز  

 

 گاز 75بنزين، 40 باک )ليتر(

 ابعاد
 1465*1720*4680 (m.mطول*عرض*ارتفاع)

 430*1360*1800 (m.mاتاق بار) طول*عرض*ارتفاع

 وزن
وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت 

 (KG) پر و بدون تجهيزات اضافي
1290 

 اينچ فوالدي 15 سايز و نوع رينگ  رينگ و الستيك

 رفاهي

 دستي سيستم تهويه

 راديوپخش سيستم صوتي 

 برقيشيشه باالبر  شيشه ها

 ، پشت سري صندلي هاي جلوقابل تنظيمدستيراننده و سرنشين جلو  صندلي صندلي 

 هيدروليك فرمان

   دستيهاي جانبي آينه  آينه ها 

 چراغ جلو المپي با محفظه كرومي و چراغ عقب المپي عقب،  چراغ مه شكن جلو و چراغ ها

 مشكي، روكش پارچه اي صندلي تريم تزئينات


