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MTATتیپ
نوع موتور

دریچه گاز تعداد سیلندر- تعداد سوپاپ
مکانیکی

M15 -4سيلندر خطي
دریچه گاز برقی

1503 سی سیحجم موتور
اتوماتيک - CVTدستینوع گیربکس

5300rpm/hp 87حداکثر قدرت
Nm/4000rpm 128حداکثر گشتاور

يــورو 4 قابل ارتقا به یورو 5استاندارد آاليندگی
فرمان

برقیهیدرولیکنوع فرمان
سیستم تعلیق

مک فرسونسیستم تعلیق جلو
Torsion Beamسیستم تعلیق عقب

رینگ و تایر
14 اینچ - آلومینیومی14 اینچ - فوالدیرینگ

R 14 65 / 185تایر
ترمز

دیسکیترمز جلو
کاسه ایترمز عقب

وزن
10651120وزن خالص

مصرف سوخت
)100Km/L( 7/147/67مصرف سوخت

)L( 41ظرفیت باک
صندوق

)L( 225/6حجم صندوق

MTATتیپ
ABS/EBD مجهز به سیستم پیشرفته ترمز

BASمجهز به سیستم پیشرفته ترمزx

کیسه های هوای جلو )راننده و سرنشین( 
xکروز کنترل

xکامپیوتر اطالعات سفر

xoptionصندلی برقی راننده

صندلی های عقب با قابلیت تاشو
)Iso-Fix( صندلی عقب مجهز به نگهدارنده صندلی كودک

طراحی شده برمبنای استاندارد محافظت از عابر پیاده
سنسور پارک دنده عقب

هشداردهنده بسته نبودن کمربند ایمنی
)Immobilizer( سیستم ضد سرقت

چراغ های جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع
چراغ مه شکن جلو + عقب

)DRL( چراغ های روشنایی در روزx

شیشه باالبرهای برقی جلو و عقب
مجهز به سیستم تهویه مطبوع نیمه اتوماتیک

آینه های جانبی برقی
USB +نمایشگر لمسی 7 اینچی+ راديوx

USB+مجهز به رادیو پخشx

کمربندهای ایمنی جلو با قابلیت تنظیم ارتفاع
xسیستم استارت دکمه ای

ریموت کنترل تاشو – قفل مرکزی
xسیستم ورود به خودرو بدون سوئیچ

برف پاک کن عقب
xدوربین دید عقب

گرمکن شیشه عقب
باز شدن اتوماتیک درب ها هنگام تصادف

دستگیره آسان بازشو
باز کردن قفل درب صندوق عقب با ریموت کنترل

نمايش دمای محيط بيرون

مشخصات فنی خودرو کوییک

ابعاد خودرو:
4005 :)mm( طول

1678 :)mm( )عرض )بدون در نظر گرفتن آیینه ها
1532 :)mm( ارتفاع

2415 :)mm( فاصله دو محور جلو و عقب
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با توجه به نوع تیپ و آپشن خودروها، همواره امکانات انتخابی خودروهای رویت شده 
در نمایندگی های مجاز، مالک تحویل خودرو به مشتریان می باشد.


