آشنايی با محصوالت ايرانخودرو

جدول مقايسهاي مشخصات فني خودروهاي خانواده پژو پارس سال و دوگانه
خودرو

موتور

سيستم انتقال قدرت

كارايي

مشخصات فني خودرو

پارس سال

پارس دوگانه سوز

كد محصول

28242و28241و28240و28239و28238و28234و28232و28229

28321و28320و28319و 28318و 28317

نوع موتور

XU7

XU7

حجم موتور (ليتر)

1/8

1/8

حداكثر قدرت موتور (اسب بخار)

 6000( 100دور در دقيقه)

بنزين - 100 :گاز 6000( 83 :دور در دقيقه)

حداكثر گشتاور (نيوتن متر)

 3000(153دور در دقيقه)

بنزين 3000 (153 :دور در دقيقه) گاز 4500(135 :دور در دقيقه)

تعداد سوپاپ

8

8

گيربكس

 5دنده دستي

 5دنده دستي

حداكثر سرعت ( كيلومتر در ساعت)

190

180

شتاب صفرتا ( 100ثانيه)

11

13/8

مصرف سوخت تركيبي (ليتر در  100كيلومتر)

9/1

بنزين -9/1 :گاز9/69 :

ترمز

ايمني

قفل ( 4 )ABSكاناله با EBD

( 4)ABSكاناله با EBD

كيسه هواي ايمني ()Airbag

راننده و سرنشين جلو

راننده و سرنشين جلو

سنسور دنده عقب

دارد

دارد

ساير امكانات ايمني

ظرفيت

رينگ و تاير

رفاهي

ترمز جلو ديسكي با سيستم خنكشونده ،ترمز عقب كاسه اي ،ترمز ضد ترمز جلو ديسكي با سيستم خنكشونده ،ترمز عقب كاسه اي ،ترمز ضد قفل

قفل ميكروسوييچي دربها ،سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر) ،قفل مركزي قفل ميكروسوييچي دربها ،سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر) ،قفل مركزي با
با سوييچ كنترل از راه دور

سوييچ كنترل از راه دور

فضاي صندق عقب

470

395

باك بنزين ( ليتر )

66

بنزين  ، 66 :گاز 75 :

سايز و نوع رينگ

فوالدي  14اينچ

فوالدي  14اينچ

سيستم تهويه

اتوماتيك

اتوماتيك

سيستم صوتي

راديو پخش

راديو پخش

شيشه ها

جلو و عقب برقي

جلو و عقب برقي

صندلي

تنظيم دستي صندلي جلو

تنظيم دستي صندلي جلو

فرمان

هيدروليكي ،كليدهاي روي فرمان)(MFC

هيدروليكي ،كليدهاي روي فرمان)(MFC

آينه ها

آينههاي جانبي برقي راهنمادار

آينههاي جانبي برقي راهنمادار

چراغ ها

چراغ مه شكن جلو و عقب ،چراغ نقشه خوان

چراغ مه شكن جلو و عقب ،چراغ نقشه خوان

تزئينات

تريم دو رنگ ،قطعات دكوراتيو طرح چوب

تريم دو رنگ ،قطعات دكوراتيو طرح چوب

بازكن درب صندوق عقب از داخل اتاق ،دماسنج روي داشبورد28229 ،و  :28240سيستم اتوالك (قفل شدن درها پس از حركت) ،مستر الك ( قفل و
ساير تجهيزات

بازشدن همه درها با يك دكمه) ،اتوفالشر (روشن شدن فالشرها در ترمزهاي شديد) ،تايمر چراغ سقف و آگاه كردن راننده از وضعيت باز و بسته شدن
درب خودرو توسط چراغ هاي راهنما و چراغ سقفي و  LEDداخل جلوآمپر ،سيستم اخطار سرقت ساده با استفاده از بوق خودرو بجاي آژير دزدگير،
 28318و 28234و 28239و  :28241سيستم مالتي پلكس

پژو پارس  ،با وقار و ايمن

احتمال تغيير در تجهيزات و امكانات خودرو وجود دارد .لذا به كد

براي پاسخگويي به نياز مشتريان و همسويي با استانداردهاي روز ،پژو پارس به داشبورد جديد و زيبايي مجهز شده است .داشبورد جديد و يكپارچه اين خودرو
عالوه بر كيسه هواي ايمني راننده ،به كيسه هواي ايمني سرنشين جلو نيز تجهيز شده است .در كنار طراحي داخلي زيبا ،تجهيزات رفاهي جديد و بهروز نيز
اين خودرو را بيش از پيش مناسب و شايسته هواداران آن نموده است .نماي چشم نواز داخلي پارس با راحتي و ايمني آن درآميخته و احساس آسايش
بيشتري را براي سرنشينان به همراه ميآورد.

بهروزرساني :مرداد1399

محصول مندرج در باالي جدول و اسناد خودرو توجه كنيد.
جهت دريافت كاتالوگ ،دفترچه راهنما و اطالعات محصول ،به سايت
 www.ikco.irمراجعه كنيد

