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ҚОЗҒАЛТҚЫШ ПЕН ТРАНСМИССИЯ

Қозғалтқыш Отынды тікелей бүріккішпен 
турбоқозғалтқыш

Цилиндрлер саны, орналасуы қатарда 3

Жұмыс көлем (текше см) 999

Жетек Алдыңғы

Максималды қуаттылық (айн/мин кезінде ат к.) 5800 болғанда 125

Максималды айналу сәті (айн/мин кезінде Нм) 1350-4400 болғанда 180

Трансмиссия типі Автоматты, 6 сатылы

АСПА

Алдыңғы аспа Макферсон тіреуі

Артқы аспа Торсионды арқалықпен тәуелсіз

ТЕЖЕУІШ ЖУЙЕСІ

Алдыңғы/ артқы тежеуіштер Дисктік / дисктік

ДИНАМИКА

Жүрісінің үдеуі 0-100 км/ч, с 12,5

Максималды жылдамдық (км/сағ) 180

МАССА 

Жарақталған күйдегі КҚ массасы (кг) 1260

ӨЛШЕМДЕР

Дөңгелек базасы (мм) 161

Ұзындық / Ен / Биіктік (мм) 4270/1791/1627

Жол жолағы (мм) 2570

Орындар саны / орын саны 2/5

БАГАЖ БӨЛІМІНІҢ КӨЛЕМІ

2-қатардағы орындықтар көтеріліп тұрғанда 390

2-қатардағы орындықтар бүктелген күйде 1401

 ОТЫН ШЫҒЫНЫ (л / 100 км)**

Трасса: 5,0

Аралас: 5,5

Отын типі мен маркасы АИ 95 немесе жоғары

Отын багының көлемі (л) 40

*Көрсетілген бағалар алып сатудың максималды бағасы және өзгеруі мүмкін. Бағалар туралы мәліметтер ақпараттық сипатқа ие.
осы прайс-парақ төлемге негіздеме бола алмайды. Нақты бағаны CHEVROLET Уәкілетті дилерінен нақтылау қажет. 
**Бұл деректер жүргізу мәнерін, сондай-ақ жолдағы ауа райы және жанармай шығынына әсер ететін басқа жағдайлардың әсерін ескерусіз мінсіз жағдайларда алынды.  



CHEVROLET TRACKER  ЖИНАҚТАМАСЫ LT MY2021
LT REDLINE 

MY 2021

ҚАУІПСІЗДІК

Стоп/Старт жүйесі • •
Артқы парктрониктер • •
Артқы көрініс камерасы • •
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастықтары • •
Бүйірдегі қауіпсіздік жастықтары • •
Шинадағы қысымды мониторингтеу жүйесі • •
Тұрақтандыру (немесе бағыттық тұрақтылық, ESP) жүйесі • •
Бұғаттауға қарсы жүйе (БҚЖ) • •
Тауға старт жасағандағы көмек жүйесі • •
ISOFIX • •

ЖАЙЛЫЛЫҚ

Орындықтың былғары қаптауы Эко былғары, JET BLACK/CAPTAIN BLUE Эко былғары, JET BLACK

Салонға кілтсіз кіру • •
Қозғалтқышты кілтсіз қосу • •
Есіктің сұр түсті ішкі тұтқалары • •
Төбедегі тұтқалар • •
Рөлдін электр күшейткіші • •
Артқы көрініс айналары электр реттеуі • •
Артқы көрініс айналарының жылытқышы • •
Алдыңғы электр әйнек көтергіштер • •
Артқы электр әйнек көтергіштер • •
Автоматты режимдегі электр әйнек көтергіштер • •
Жүргізуші орындығын алға, артқа қарай бағытта және биіктік бойынша электр-
мен реттеу. • •
Жүргізуші орындығы арқалығының еңісін механикалық реттеу • •
Жүргізуші орындығын бойлық механикалық реттеу • •
Алдыңғы жолаушы орындығы арқалығының еңісін механикалық реттеу • •
Климат бақылау • •
Панорамалы люк • •
Былғары қаптаумен меңгерік дөңгелегі • •
Фара еңісі бұрышын қолмен реттеу • •

МУЛЬТИМЕДИА

Динамиктер (саны) 6 6
Аспаптар тақтасындағы түрлі-түсті экран / борттық компьютер • •
Аудиожүйенің сенсорлы түрлі-түсті экраны 8’’ 8’’

Apple CarPlay • •
Мультифункционалды меңгерік дөңгелегі • •

ЭКТЕРЬЕРІ

Шанақ түсіне боялған айналар • Қара, Redline
Шанақ түсіне боялған тұтқалар • •
Жарықдиодты фаралар • •
Жарықдиодты күндізгі жүріс жарықтары • •
Жарықдиодты алдыңғы бұрылыс сигналдары • •
Артқы фаралар Галоген LED

Рейлингтер • Қара, Redline

Redline безендіруі - •
Шиналар 215 / 55 / R17 215 / 55 / R17

Дисктер Оңай балқитын Оңай балқитын

Ескертпе: Осы прайс-парақта сипатталған автомобильдер сипаттамасы мен жабдықтары модельдер 
мен жинақталуға қарай өзгеше болуы мүмкін.
Техникалық сипаттамалар мен жабдықтар бойынша нақты ақпаратты өңіріңіздегі уәкілетті дилерден ала аласыз.


