


مشخصات فني محصول رهــام 

امكانات و تجهيزات ايمني و رفاهيدسته بندي ها Base1StandardBase 2MidLuxSuper Lux

گيربكس اتوماتيک 6 سرعته ) در مدل های دارای گيربكس اتوماتيک(

سيستم تعليق جلو : مک فرسون 

+ سيستم ترمز ديسكی جلو وعقب  سيستم تعليق عقب با ميله پيچشی 

سيستم ترمز دستی يكپارچه با ترمز ديسكی عقب

دارای ساب فريم در سيستم تعليق جلو

 ESC + )در مدل های پايه ( ABS  سيستم ترمز

سيستم کمک کننده به استارت خودرو در سربااليی ) در مدل کراس(

سيستم پايش فشار باد الستيک

کروز کنترل ) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

فرمان برقی با کنترل حساس به سرعت

داراي مالتی مديا و پاسخگويی به تلفن از طريق سوييچ های فرمان) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

تهويه مطبوع 

صندلی با قابليت تنظيم کننده ارتفاع و کورس

کمربندهای ايمنی با سيستم پيش کشنده

هشداردهنده بستن کمربند برای همه سرنشينان ) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

دارای 6 ايربگ جهت تامين ايمنی سرنشينان) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

ايربگ راننده دو مرحله ای

ايربگ پرده ای ) در مدل های لوکس و سوپرلوکس( + ايربگ جانبی روی صندلی) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

آينه های جانبی با قابليت باز و بسته شدن اتوماتيک) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

هشداردهنده نزديک شدن مانع روی آينه ها) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

سنسور پارک عقب

چراغ های جلو با سيستم چراغ روز روشن

سيستم کنترل کننده الكتريكی خودرو 

ورود و خروج به خودرو بدون نياز به سوييچ

استارت دکمه ای

مالتی مديای 7 اينچ و 10 اينچ اندرويد) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

سان روف) در مدل های لوکس و سوپرلوکس(

سقف دو رنگ + روف رک) مدل کراس(

صندلی چرمی ) مدل سوپر لوکس(

تنظيم صندلی برقی ) مدل سوپر لوکس(
توجـــه :

با توجه به نوع تيپ و آپشن خــــودروها ، همــــواره امكانات انتخــابي خـــودروهاي رويت شده در نمايندگي هاي مجاز ، مالك تحويل خــــودرو به مشتريان مي باشد.
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ابعاد و وزن

نوع کالس خودرو

تعداد درب های خودرو 

ظرفيت سرنشين

)mm()ابعاد )طول/عرض/ارتفاع

)mm( فاصله دو محور جلو و عقب

وزن )کيلوگرم(

ظرفيت صندوق عقب )ليتر(

رينگ

سايز تاير

مشخصات عملكردي

نوع موتور

)CC( حجم موتور

)hp( حداکثر قدرت

)Nm( حداکثر گشتاور

)Km/hr( حداکثر سرعت

نوع گيربكس

ظرفيت باک )ليتر(

استاندارد آاليندگی


