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 روايران خود محترم مجاز نمايندگي هاي :به              

 8Sمعرفي محصول جديد ايران خودرو: هايما :  موضوع:

 ؛ با سالم و احترام

در بازار كشور و استقبال گسترده مشتريان، شركت ايران    S5و    S7با توجه به سابقه عرضه خودروهاي خانواده هايما شامل  

زمينه   در  روز  هاي  پيشرفت  با  همگام  و  برند  اين  توسط  عرضه شده  هاي جديد  مدل  از  گيري  بهره  با  تا  آن شد  بر  خودرو 

مدل    رضايتمندي ايشان برداشته و تكنولوژي، طراحي و تجهيزات، گامي در جهت پاسخگويي به خواست مشتريان و افزايش  

 . جديد و جذابي از خودروهاي خانواده هايما را به بازار عرضه نمايد

 

 S8هايما 

 هوشمندی و قدرت حس
 زمينه در كه 8S . مدلاست نهاده قدم كشور اورهاي بازاركراس به ديگر بار خود خودروهاي از جديدي نسل  با هايما برند

 مناسبي  بسيار انتخاب است، سرآمد  هايما پيشين  موفق هاي مدل  به نسبت طراحي  و  تجهيزات سطح  هوشمندي،   قدرت،

 .هستند رانندگي  هنگام در رفاه و آسايش لذت، پي  در كه است جواناني  و ها خانواده براي

 را بخش لذت رانندگي  آن، باالي هوشمندي و روز و ايمني  به تجهيزات رفاهي در كنار   8S داخل فضاي راحتي و طراحي 

 .خواهدكرد ربيتع سرنشينان براي

 : 8Sسه مشخصه اصلي هايما  

 زيبايي  ✓

 قدرت ✓

 هوشمندي ✓
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 زيبايي  ✓
كه تجربه طراحي خودروهايي از برندهاي  ايتاليايي انجام شده  يك شركت  طراحي زيبا و دايناميك اين خودرو توسط طراحان  

و در موقعيتي كه آماده  با الهام از خطوط عضالت پلنگ    8Sبيروني هايما    ي حاطرمازراتي و آلفارومئو و فيات را داشته اند.  

 را در نماي بيروني خودرو به بيننده القا مي كند.  حس قدرت و سرعتاين طرح  صورت گرفته است.جهش و دويدن است، 

 
 

از طرح چشم ها و دهان   الهام  با  به زيبايي و  چراغ هاي خودرو و چراغ روشنايي روز و همچنين جلو پنجره كرومي خودرو 

 چيتا طراحي شده اند.

 

( و بيانگر قدرت خودرو، به كار گرفته  turbo)  توربوبه نشانه    tهمچنين در طراحي بخش هاي مختلف خودرو نمايي از حرف  

 شده است. 
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طراحي داخلي خودرو با تمركز بر زيبايي، راحتي و ايمني انجام شده و اين سبك طراحي را مي توان در صندلي هاي چرم با  

با  به عمل مي آورد( و سانروف  از سرنشين را  بيشترين ميزان محافظت  طرح خودروهاي اسپرت )در عين زيبايي و راحتي، 

 وبي مشاهده كرد.فضاي وسيع قابل استفاده از نور خورشيد، به خ

 
 

 قدرت  ✓
  293گشتاور    .كشد  مي تصوير به را  رانندگي هيجان بخار اسب  192 توان و GDI توربو ليتري  1.6 موتور با خودرو اين

كه الهام بخش نام خودرو نيز هست، به شور رانندگي در اين خودرو دامن زده و جذابيت    ثانيه  8  كمتر از  شتابنيوتن متر و  

ليتر   7كار زماني بيشتر مي شود كه بدانيم اين مشخصات به يادماندني و خروجي موتور خودرو، تنها ميانگين مصرف سوخت  

 را به همراه دارد.  

  رار گرفته و جايزه دريافت كرده است.ق 2019موتور برتر چين در سال  10اين موتور در رده 

با شرايط اقليمي و   AT سازگاري مناسب گيربكس است كه به دليل   (AT6)سرعته 6گيربكس اتوماتيك  8Sگيربكس هايما 

 .بهره گرفته شده استدر خودرو گيربكس اين  جغرافيايي كشور، از
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 هوشمندي  ✓
تجهيزات رفاهي و ايمني آن، اين خودرو را به گزينه اي تمام عيار و مقبول براي انتخاب و تجربه رانندگي در    8Sهوشمندي هايما  

فراهم  سرنشينان  براي  بيشتري  ايمني  و  رفاه  كه  هستند  خودرو  اين  امكانات  از  برخي  زير  موارد  كند.  مي   تبديل 

 مي كنند:

 (با حركت پا)در صندوق  هوشمند  امكان باز شدن   •

از  با   بيش  باز خواهد شد. در سرعت هاي  نزديك سپر عقب، در صندوق  پا  كليد خودرو و حركت  نزديك شدن   5تشخيص 

 كيلومتر بر ساعت و در حالت دنده عقب، امكان بازشدن در صندوق وجود ندارد. 

 

 شن بودن خودرو( تشخيص و اخطار برخورد با موانع بيروني در هنگام بازكردن در خودرو در موقعيت پارك )درصورت رو •

 

 سنسور جلو جهت پيشگيري از تصادف  •

 درجه و تصوير سه بعدي اطراف   360دوربين   •

كروز كنترل تطبيقي )با كمك سيستم هاي تشخيصي و حفظ فاصله اي مشخص تا خودرو جلويي، امكان تنظيم سرعت خودرو   •

 را فراهم مي كند.(

 

 نزديك شدن به مانع در حال حركت و كاهش احتمال ايجاد حادثه(سيستم ترمز اضطراري )ترمز خودكار در صورت   •
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 سيستم تشخيص نقاط كور •

 سيستم كمكي حفظ مسير حركت در بين خطوط و سيستم كمكي جابجايي در ميان خطوط  •

 تشخيص و اخطار لزوم كنترل سرعت خودرو با توجه به سرعت خودرو و فاصله با خودرو جلويي   •

 

 (ESCلكترونيكي )سيستم كنترل پايداري ا •

 سيستم كمكي حركت در سربااليي و سراشيبي •

با قابليت اتصال به انواع مختلف گوشي )ميرورلينك،   10اينچي )شامل صفحه نمايش    12.3صفحه هوشمند لمسي   • اينچي( 

Carplay ) 

 نمايش ميزان باد الستيك ها  •

• ( باال  نور  يا خاموش شدن  نور ب-1سيستم هوشمند تشخيص روشن  اال در صورت روشن بودن و نزديك شدن  خاموش شدن 

 روشن شدن نور باال در صورت بروز مشكل در ديد راننده به دليل تاريكي( -2خودرو از روبه رو و  

 

 

 تجهيزات اين خودرو عبارتند از:   عالوه بر موارد ذكر شده، برخي از مهم ترين

 كيسه هواي ايمني )كيسه هواي جلو، جانبي و پرده اي(  6 •

 )گرمكن دار(   حركته برقي سرنشين جلو   4حركته برقي راننده و    8صندلي   •
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 (Auto holdسيستم ترمز اتوماتيك )  •

 )امكان تنظيم دماي متفاوت براي راننده و سرنشين جلو(   Dual Zoneسيستم تهويه اتوماتيك   •

 ورود بدون كليد و دكمه روشن و خاموش  •

 سنسور نور و باران  •

 8sتصاوير هايما 
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 8S مشخصات فني و سطح تجهيزات  هايما   جدول

 

 خودرو 
 توربوشارژ اتوماتيك  8S مشخصات فني خودرو 

 52601 كد محصول 

 موتور 

 ) HMA GA16-YF )GDI    نوع موتور 

 1594 حجم موتور )سي سي( 

دور در دقيقه(  5000)  192 حداكثر قدرت موتور )اسب بخار(   

دور در دقيقه(   4500تا   1500)  293 )نيوتن متر( حداكثر گشتاور    

 16 تعداد سوپاپ 

 ( AT6دنده اتوماتيك )6 گيربكس  سيستم انتقال قدرت 

 كارايي 

 180 ) كيلومتر در ساعت(  حداكثر سرعت

 7.8 كيلومتر )ثانيه(   100شتاب صفر تا 

 مصرف سوخت تركيبي 

 كيلومتر(   100)ليتر در  
7 

 ايمني 

 ترمز 

 ، (HHC)، سيستم كمكي حركت در سربااليي(EBD)، سيستم توزيع متعادل نيروي ترمز (BASرمز )، سيستم كمك ت (ABS)سيستم ترمز ضد قفل 

سيستم   ،  (EPB)، ترمز دستي برقي(TCS)، سيستم كنترل كشش (ESP)الكتريكي ، سيستم كنترل پايداري(HDC) سيستم كمكي حركت در سراشيبي

 (EBA) ترمز كمكي اضطراري   ،(AEBهوشمند )  سيستم ترمز اضطراري(،  Auto hold)  ترمز اتوماتيك 

 عدد( 6راننده و سرنشين، جانبي و پرده اي ) ( Airbagكيسه هواي ايمني )

 دارد  سنسور دنده عقب 

 دارد  درجه  360دوربين 

 دارد  دوربين ديد عقب 

 دارد  (TPMS)ا  باد الستيك هميزان  نمايش  

 كمربندهاي پيش كشنده جلو  با  امكان تنظيم ارتفاع، كمربندهاي ايمني سه نقطه اي عقب  كمربند ايمني 

 ساير امكانات ايمني 

، سيستم كمكي جابجايي بين (LKA)  بين خطوط  حركت، سيستم كمكي  (FCW)  ، هشدار برخورد از جلو(DOWدر هنگام پارك )اخطار باز كردن درها  

سنسور پارك جلو، قفل   سنسور دنده عقب،  درجه،  360، دوربين  (LDW)  ، سيستم تشخيص نقاط كور، سيستم هشدار عبور از خطوط (LCA)  خطوط

هنگام  كودك درب هاي عقب، ايموباليزر، چراغ ترمز سوم باال، ايزوفيكس، قفل مركزي، قطع خودكار سوخت هنگام تصادف، باز شدن خودكار قفل درب ها

 ، اخطار سرعت باال، اخطار باز بودن درب ها، اخطار باز بودن كمربند تصادف

 ظرفيت 
 340 فضاي صندق عقب)ليتر( 

 58 باك بنزين ) ليتر ( 

 4565* 1850* 1682 طول*عرض*ارتفاع  ابعاد 

 وزن
 پر  سوخت   مخزن  با  سرنشين   بدون خودرو  وزن  

(kg ) 
1560 

 آلومينيومي  اينچ  19 سايز و نوع رينگ  رينگ و الستيك 

 رفاهي 

  دارد )تطبيقي( كروز كنترل 

 دارد )پانوراميك(  سان روف برقي

 دارد  دكمه روشن و خاموش و ورود بدون كليد 

 Dual Zone اتوماتيك   سيستم تهويه 

 سيستم صوتي و تصويري 
تنظيم كننده صدا با  ،بلندگوعدد    4، بلوتوث،  Carplayرهياب، ميرورلينك،    ، USBلمسي داراي پورت    اينچي  10  صفحه نمايشمالتي مديا با  سيستم  

 MP5قابليت پخش   ،سرعت

شيشه باالبر برقي جلو وعقب  ،و آنتي ترپ  پاور ويندوز  شيشه ها   

 حركته برقي گرمكن دار، صندلي عقب تاشو دوتكه   4حركته برقي گرمكن دار و صندلي شاگرد    8صندلي راننده  صندلي 

 (   MFCفرمان برقي، كليد هاي كنترلي روي فرمان ) فرمان 

 ( LEDآيينه هاي جانبي برقي تاشونده داراي راهنما) آينه ها 

 جلو از داخل   ي چراغ روز، مه شكن هاي جلو و عقب، تنظيم ارتفاع چراغ ها چراغ ها 

 پنجره كروميغربيلك فرمان چرمي، دستگيره ها و جلو    روكش چرمي صندلي، تزئينات 

 چراغ نقشه خوان جلو وعقب، كامپيوتر سفري، برف پاك كن شيشه عقب، كنسول مياني جلو وعقب ، سنسور نور و باران،  وقايع ثبتدوربين   ساير تجهيزات 


