
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Ең жоғары айналу сəті, Нм (айн/мин)
Ең жоғары қуаты, а.к./кВт/айн/мин

Қозғалтқыш түрі 

Жетек түрі 
Алдыңғы аспа 
Артқы аспа 

Жұмыс көлемі, см³

Ұзындығы х Ені х биіктігі, мм 

Клиренсі, мм
Дөңгелек базасы, мм

Жанармай багының көлемі, л 
Отын шығыны, аралас цикл л/100 км

Жабдықталған массасы, кг

1798
қатарлы, 4 цилиндрлі турбиналық айдауышымен 

110/ 149,56 (5500)

полный 

тəуелсіз, көп тұтқалы 
тəуелсіз, McPherson түрлі

1846

245 (2000 - 4000)

4640 / 1850 / 1705

200

58
10,7

2700

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ Comfort Luxe 

14 490 000 14 990 000

ЖИНАҚТАМА

1.8T 4WD 6АТ

Берілістер қорабы 6-сатылы автоматты

Қара

ШАНАҚ ТҮС 

Қызыл

Сұр Ақ



СТАНДАРТТЫ ЖАБДЫҚ

Энергияны сіңіріп алатын руль бағаны 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік жастығы 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының қауіпсіздік белбеуін биіктігі бойынша реттеу
Екінші қатардағы жолаушыларға арналған 3 нүктелі қауіпсіздік белбеулері 
Балаларға арналған қауіпсіздік құлпы 
Автотұраққа қойған кезде автоматты құлыптау жəне құлыптан босату функциясы 
бар орталық құлып
Екінші қатардағы орындыққа бала бекіту құрылғысын орнатуға арналған ISOFIX жүйесі. 
Құлпын апаттық ашуы бар жүксалғыштың электрмеханикалық құлпы
Иммобилайзер

Ойын-сауық орталығы мен Bluetooth арқылы қосылған құрылғыларды басқару мүмкіндігі бар, 
былғарымен қапталған эргономикалық көп функциялы руль 
Рульдің электр күшейткіші
Кілтпен қашықтан басқарылатын жəне жүксалғыш есіктерін қашықтан ашу функциясы 
бар орталық құлып
Шиналардағы қысымды бақылау жүйесі (TMPS) 
Аспаптар тақтасындағы көп функциялы 7 түсті дисплейі бар борттық компьютер
Жүксалғыштың көмескі жарығы
Қозғалтқыштың сəндік төсемесі 
Мəжбүрлеп бұғатталатын толық жетек муфтасы
Тежегішті блоктау жүйесі (ABS)
Тежеу күшін бөлудің электрондық жүйесі (EBD)
Электрондық бағыт тұрақтылығын сақтау жүйесі (ESC)
Тежеуге көмектесетін электрондық жүйе (BA)
Бос айналудан сақтау жүйесі (TCS)
Динамикалық тежеу жүйесі (DBF) 
Жоғары көтерілген кезде көмектесетін электрондық жүйе (HHC)
Шұғыл тежеу орындалған кездегі көмекші жүйе (HBB) 
Автоматты түрде ұстап қалу функциясы бар электрмеханикалық тұрақ тежегіші
Артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер 
Орталық консольге кіріктірілген артқы жолаушыларға арналған ауа өткізгіштер
Əйнектазартқыштың қаңқасыз щеткалары 
Артқы есіктің əйнектазартқышы
Капоттың газ тіреулері 
Мультимедиалық ойын-сауық орталығының 10,25 сенсорлы мультимедиалық 
ойын-сауық орталығы 
Bluetooth хаттамасы арқылы ұялы телефон мен мультимедиа құрылғыларын қосу мүмкіндігі
Алдыңғы жолаушыларға арналған көп функциялы USB порты жəне екінші қатардағы 
жолаушыларға арналған USB розеткасы 
8 динамигі бар Hi-End акустикалық жүйесі 
Төбедегі антенна («қанат»)
Алдыңғы жолаушыларға арналған 12В автокөлік розеткасы 
Құралдар жиынтығы жəне домкрат
Жүксалғыштың алмалы-салмалы жылжымалы қалқасы 
Жүксалғыш еденінің астындағы кіріктірілген органайзер 
Жүксалғыштағы 12В автокөлік розеткасы
Алдыңғы жəне артқы табалдырықтардың балшыққа қарсы қорғанысы 
Дөңгелектер аркасының қорғанысы

Жарықдиодты алдыңғы тұман фаралары 
Ерекше дизайны бар 18х7J жеңіл қорытпалы дөңгелек дискілері, екі түсті. Шиналар: 225/60 R18
Толық өлшемді қосалқы дөңгелек 225/65R17
Кіріктірілген жарықдиодты бұрылыс көрсеткіштері, электрреттегіші бар жəне жылытылатын, 
шанақтың түсіне келтіріп боялған электр арқылы жиналатын сыртқы артқы көрініс айналары
Кіріктірілген жарықдиодты бұрылыс көрсеткіштері, электрреттегіші бар жəне жылытылатын, 
қалпын есте сақтау функциясы мен артқа жүрген кезде көмегі бар, шанақтың түсіне келтіріп 
боялған электр арқылы жиналатын сыртқы артқы көрініс айналары

СЫРТҚЫ КӨРНС 

Алдыңғы бүйірлік қауіпсіздік жастықтары
Бүйірлік қауіпсіздік қалқалары 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының 3 нүктелі қауіпсіздік белбеуі 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының алдын ала кергіші бар 3 нүктелі қауіпсіздік белбеуі

ИНТЕРЬЕР

ҚАУПСЗДК

Қашықтан басқару жəне ыңғайлы қолжетімділік функциялары бар ақылды (SMART) кілт 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушы тарапынан кілтсіз кіру жүйесі 
Қозғалтқышты түйме арқылы кілтсіз оталдыру жүйесі (START STOP)
Объектіге дейінгі қашықтықты көрсететін жəне дыбыс арқылы хабарлайтын тұраққа қоюға 
көмектесу жүйесі (артқы бампердегі 4 сенсор + алдыңғы бампердегі 2 сенсор) 
Динамикалық белгілері бар артқы көрініс камерасы 
Рульден басқарылатын круиз-бақылау 
Еңістен түсуге көмектесетін жүйе (HDC)
Климат-бақылау
Жаңбыр датчигі 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының есігінің терезесін автоматты түрде ашу жəне жабу 
функциясы бар алдыңғы жəне артқы есіктердің электр əйнеккөтергіштері

ФУНКЦИОНАЛДЫ ЖАБДЫҚ 

Жүргізушінің 6 бағытта механикалық түрде реттелетін, 
бүйірлік тіреуі бар эргономикалық орындығы

Бүйірлік тіреуі мен 6 бағытта электр реттегіштері жəне 2 жүргізушіге арналған 
баптаулар жады бар эргономиялық орындық; 
Жүргізуші мен алдыңғы жолаушының орындығының жылытқышы 
Салонның атмосфералық көмескі жарығы (бір түсті)
Салонның атмосфералық көмескі жарығы (көп түсті)

Биіктігі бойынша реттеу функциясы бар «PURE VISION» бас жарық галогенді фаралары 
Күндізгі жарықдиодты шамдар
Жарықтандыру деңгейіне байланысты бас жарықты басқару ассистенті 
Құрамдас артқы LED шамдары
Тоқтату сигналының жарықдиодты қайталағышы бар 5-есіктің спойлері;
Төбедегі бойлық рейлингтер 
Артқы тұман шамдары 
Артқы жүріс пен нөмір белгісінің көмескі жарығы
Шанақ түсіне боялған сыртқы тұтқалар 
Жан-жағына алшақтатып орналастырылған хромдалған төсемдері бар газ шығаратын құбыр 
Терезелердің, жүксалғыш ойығының жəне сыртқы тұтқалардың хромдалған əрлеуі, 

Сыртқы көрініс 

 

Қауіпсіздік

  

Интерьер
Аспаптар тақтасының тігіспен өңделген жұмсақ қаптамасы 
Есіктер мен орындықтар айқындағыш тігісі өңделген жасанды былғарымен қапталған 
Орындықтары жасанды былғарымен қапталған 
Алдыңғы жолаушының 4 бағытта механикалық түрде реттелетін эргономикалық орындығы
Алдыңғы орындықтардың артқы жағындағы органайзерлер 
Антибликті қаптауы бар салон ішіндегі артқы көрініс айнасы
Салқындату функциясы бар сақтауға арналған бөлімшесі бар алдыңғы шынтақ таянышы 
Орталық консольдегі стақанқойғыштар (2 дана)
Күнқағарлардағы көмескі жарығы бар жеке айналар
Екінші қатардағы орындықтардың арқалығын еңкейту бұрышы бойынша реттеу
Екінші қатардағы орындықтың орталық бас сүйегіші 
Биіктігі бойынша реттеу функциясы бар орындықтардың бас сүйегіштері 
Артқы жолаушыларға арналған стақан қойғыштары бар орталық шынтақ таянышы 
Артқы орындықтарды жинау механизмі (60/40 пропорцияда)
Алдыңғы жəне артқы қатардағы жолаушыларға арналған жеке жарықтандыру 

www.changan-auto.kz
ТОО "Silkway Auto Kazakhstan"

ҚАЙТА САТУДЫҢ ЕҢ ЖОҒАРЫ БАҒАСЫ, ҚҚС-ПЕН ТЕҢГЕ

1.8T 4WD 6АТ

Осы ақпарат таныстыру сипатында беріледі жəне жария оферта болып табылмайды. Қазіргі ұсыныстар бойынша толық ақпарат 
CHANGAN ресми дилерлерінің салондарында қолжетімді. Сайтта көрсетілген бағалар, жиынтықтар мен техникалық 
сипаттамалар, сондай-ақ кепілдік талаптары арнайы хабарламасыз кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Тауардың сыртқы 
түрі, оның ішінде түсі фотосуреттерде көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Тауар сертификатталған.

Руль қалпын биіктігі бойынша жəне бұралуы бойынша механикалық реттеу 

Рульді электрмеханикалық жолмен құлыптау 
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Функционалды жабдық 

есіктер мен каапоттағы сəндік элементтері

Comfort Luxe 

14 490 000 14 990 000
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