آشنايی با محصوالت ايرانخودرو
مشخصات فني هايما  S5توربوشارژ
خودرو

موتور

سيستم انتقال قدرت
کارايي

کد محصول

 01251و01252

نوع موتور

(توربو شارژ) HMA GN15-TF

حجم موتور (سی سی)

2941

قدرت موتور (اسب بخار)

 6555( 262دور در دقيقه)

حداكثر گشتاور (نيوتن متر)

 2055( 112تا  9555دور در دقيقه)

تعداد سوپاپ

26

استاندارد آاليندگی

يورو 0

گيربكس

اتوماتيك ()CVT

حداكثر سرعت (كيلومتر در ساعت)

215

مصرف سوخت تركيبی (ليتر در  255كيلومتر)

0

طول ،عرض ،ارتفاع

9200×2012×2625

وزن خودرو بدون سرنشين با مخزن سوخت

2920

ابعاد
وزن خودرو

مشخصات فني

هايما  S5توربوشارژ

پر و بدون تجهيزات اضافی (كيلوگرم)
ترمز

( ،)EBDسيستم كمك در سربااليی ( ،)HSAسيستم كنترل پايداري الكتريكی ( ،)ESPسيستم كنترل كشش ()TCS

كيسه هواي ايمنی ()Airbag

راننده ،شاگرد ،جانبی و پرده اي (مجموعا  6عدد)

دوربين  265درجه

دارد

سنسور دنده عقب

دارد

ايزوفيكس

دارد

نمايش ميزان باد الستيك ها )(TPMS

دارد

كمربند ايمنی

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

ايمني

ساير امكانات ايمنی

قفل مركزي ،قطع خودكار سوخت هنگام تصادف ،باز شدن خودكار قفل درب ها هنگام تصادف ،اخطار سرعت باال ،اخطار باز
بودن درب ها ،اخطار باز بودن كمربند ،امكان خروج از صندوق عقب در مواقع اضطراري ،قفل كودك درب هاي عقب

فضاي صندوق عقب(ليتر)

215

باك بنزين (ليتر)

65

سايز و نوع رينگ
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كروز كنترل

دارد

دكمه روشن و خاموش و ورود بدون كليد

دارد

سان روف برقی

دارد

سيستم تهويه

اتوماتيك

ظرفيت
رينگ و تاير

سيستم صوتی و تصويري

رفاهي

ساير تجهيزات

جلو و عقب ديسكی ،سيستم ترمز ضد قفل ( ،)ABSسيستم كمك ترمز ( ،)BASسيستم توزيع متعادل نيروي ترمز

صفحه نمايش لمسی  1اينچی DVD ،GPS ،USB ،و بلوتوث،
9عدد بلندگو و 1عدد تيوتر ،آنتن طرح باله كوسه ،تنظيم كننده صدا با سرعت

شيشه ها

جلو و عقب برقی

صندلی

صندلی راننده  6حركته برقی و صندلی شاگرد  9حركته برقی ،صندلی عقب تاشو دوتكه

فرمان

هيدروليكی – تلسكوپی ،كليدهاي كنترلی روي فرمان()MFC

آينه ها

آينه هاي جانبی برقی تاشونده گرمكن دار داراي راهنما ()LED

چراغ ها

چراغ هاي مه شكن جلو و عقب ،چراغ روز ،چراغ نقشه خوان جلو و عقب ،تنظيم ارتفاع چراغ هاي جلو از داخل

تزئينات

صندلی ها و غربيلك فرمان چرمی ،دستگيره ها و جلو پنجره كرومی

كامپيوتر سفري (نمايشگر پيمايش خودرو و مصرف سوخت) ،برف پاك كن شيشه عقب ،كنسول ميانی جلو و عقب ،جا ليوانی جلو و عقب ،داراي خروجی برق  95ولت
احتمال تغيير در تجهيزات و امكانات خودرو

هايما  :S5لمس هيجان

وجود دارد .لذا به كد محصول مندرج در باالي

هايما S5خودرويی كراس اوور شهري بوده كه معموال اينگونه خودروها را با نام كامپكت كراس اوور( ( Compact Cross overدر سطح جهان می شناسند.
هايما  S5در سال  5192در نمايشگاه گوانگژو برنده جايزه ساالنه بهترين  SUVشهري شده و همچنين  2ستاره ايمنی از  C-NCAPدريافت كرده است .اين
محصول جديد هايما ضمن برخورداري از طراحی مدرن ،زيبايی ،ايمنی و تجهيزات روز دنيا می تواند به عنوان محصولی متفاوت مورد توجه مشتريان قرار گيرد.

بهروزرساني:مرداد 9318

جدول و اسناد خودرو توجه كنيد.
جهت دريافت كاتالوگ ،دفترچه راهنما و
اطالعات محصول ،به سايت www.ikco.ir
مراجعه كنيد.
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