آشنايی با محصوالت ايرانخودرو

مشخصات فني پژو  206صندوقدار
بخشهاي
خودرو

موتور

سيستم انتقال قدرت

كارايي

مدل صندوقدار

مشخصات فني خودرو

V8

كد محصول

27430,27433,27434,27435,27436,27437

نوع موتور

TU5

حجم موتور (ليتر)

1/6

قدرت موتور (اسب بخار)

 5800( 105دور در دقيقه)

حداكثر گشتاور (نيوتن متر)

 4000( 142دور در دقيقه)

تعداد سوپاپ

16

گيربکس

 5دنده دستي

حداكثر سرعت (كيلومتر در ساعت)

193

شتاب صفر تا  100كيلومتر(ثانيه)

11/4

مصرف سوخت خارج شهر (ليتردر  100كيلومتر)

5/25

مصرف سوخت داخل شهر (ليتردر 100كيلومتر)

8/9

مصرف سوخت تركيبي (ليتردر  100كيلومتر)

6/6
ترمز جلو ديسکي با سيستم خنكشونده27430 ،و  :27435ترمز عقب

ترمز

ديسکي27433،و27434و 27436و :27437ترمز عقب كاسه اي  ،ترمز ضد
قفل ) 4 (ABSكاناله با  EBDو EBA

ايمني

ظرفيت
رينگ و تاير

رفاهي

ساير تجهيزات

كيسه هواي ايمني ()Airbag

راننده و سرنشين جلو

سنسور دنده عقب

 :27430دارد 27433،و  27434و 27435و 27436و  :27437ندارد

كمربند ايمني

کمربندهاي ايمني سرنشينان جلو  3نقطهاي با قابليت تنظيم ارتفاع

ساير امکانات ايمني

ايموبياليزر ،قفل مرکزي با سوييچ کنترل از راه دور ،سيستم قطع
سوخت خودکار ،سيستم کنترل بخاربنزين

فضاي صندوق عقب (ليتر)

400

باك بنزين (ليتر)

50

سايز و نوع رينگ

14اينچ فوالدي

سيستم تهويه

اتوماتيك

سيستم صوتي و تصويري

راديو پخش

شيشه ها

جلو وعقب برقي

صندلي

تنظيم دستي ،پشت سري صندلي هاي جلو و عقب قابل تنظيم

فرمان

هيدروليك ،كنترل سيستم صوتي پشت فرمان

آينه ها

آينه هاي جانبي برقي با حسگر دماسنج و قاب رنگي

چراغ ها

چراغ مهشکن جلو و عقب ،قابليت تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو

كاتاليست اگزوز ،حسگر اكسيژن ،دماسنج روي داشبورد

پژو  206صندوقدار  .تفاوت و باز هم زيبايی
پژو  206اس دي پنجمين و آخرين گونه از انواع مختلف خودرو  206به شمار ميآيد .اين خودرو در ميان
مدلهاي ديگر خانواده خود شامل  206هاچ بك  3در و  5در ،کوپه روباز و استيشن ،به دليل برخورداري از
صندوق عقب بزرگ و جادار ،نقش خود را به عنوان يك خودرو خانوادگي تمام عيار به خوبي ايفا ميکند206 .
اس دي در قسمت عقب فضاي مناسبي را براي سرنشينان فراهم کرده و ايمني بااليي را براي تمام مسافرانش
به ارمغان ميآورد .براي مطابقت بيشتر پژو  206اسدي با شرايط خانوادهها ،سيستم تعليق عقب آن دوباره
طراحي و مهندسي شده است تا بيشترين آسايش و رفاه را براي اعضاي خانواده شما به ارمغان بياورد.

بهروزرساني:بهمن 1399

احتمال تغيير در تجهيزات و امكانات خودرو وجود دارد.
لذا به كد محصول مندرج در باالي جدول و اسناد
خودرو توجه كنيد.
جهت دريافت كاتالوگ ،دفترچه راهنما و اطالعات
محصول ،به سايت  www.ikco.irمراجعه كنيد
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