
FREEDOM IS FULLY SHOWING ITSELF YOUNG AND FASHIONABLE INTERIOR TRIM WITH MULTIPLE TECHNICAL CONFIGURATION
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CUTTING-EDGE DESIGNS NOT ONLY IN THE APPEARANCE, BUT IN EVERY DETAIL



دفتر مرکزی: تهران، کیلومتر ۹ جاده مخصوص، بلوار کوهک )شهید پوری(، ساختمان عظیم خودرو

تلفن: ۰۶ ۵۶ ۵۷ 44 - ۰۲۱  ،  ۹۰ ۵۶ ۵۷ 44 - ۰۲۱

سازمان فروش: تهران، خیابان سهرودی شمالی، بعد از چهار راه میرزایی زینالی، پالک ۳۰4

تلفن: ۹۱ ۶۶ ۵۲ ۸۸ - ۰۲۱  ،  ۹۰ ۶۶ ۵۲ ۸۸ - ۰۲۱

کارخانه: بروجرد، کیلومتر ۲۲ جاده مالیر

تلفن: ۶۱ ۰۰ ۵۵ 4۲ - ۰۶۶       

www.azimkhodromfg.com
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تجهیزات ایمنی

کیسه هوای سمت راننده و سرنشین جلو

کیسه هوای جانبی )پهلو(

)TPMS( سیستم کنترل فشار باد الستیک ها

سیستم هشدار سوختن المپ ها

سیستم ضد سرقت خودرو

بدنه با مقاومت باال و طراحی قفسه ای

  بکارگیری میله و ورق های محافظ تصادفات در

درون چهار درب

ایزوفیکس )ISOFIX( صندلی کودک

سیستم های کمکی ترمز

ABS سیستم ترمز ضدقفل

  EBD سیستم توزیع نیروی ترمز

 BOS سیستم کمکی ترمز ناگهانی

TCS سیستم کنترل کشش

ESC سیستم کنترل پایداری

HAC سیستم کنترل خودرو در سرباالیی

EPB ترمز دستی برقی

قابلیت رانندگی در هوای برفی

Hanteng X5

Luxury Elite کالس خودرو

 مشخصات فنی

توربوشارژ 1.5   حجم موتور )لیتر(

154 / 5600 حداکثر توان موتور )اسب بخار بر دور در دقیقه(

215 / 2000-4000 گشتاور )نیوتن متر بر دور در دقیقه(

یورو 5  استاندارد آالیندگی

180 حداکثر سرعت )کیلومتر بر ساعت(

CVT نوع گیربکس

2WD محور محرک جلو

1648*1820*4501 ابعاد کلی )طول * عرض * ارتفاع( )میلی متر(

2600 فاصله بین محور جلو و عقب )میلی متر(

5 ظرفیت سرنشینان )نفر(

1498 وزن خالص )کیلو گرم(

48 ظرفیت باک سوخت )لیتر(

7.7 میزان مصرف سوخت ترکیبی )لیتر در ۱۰۰ کیلومتر(

سیستم ترمزهای جلو دیسکی هوا خنک

دیسکی سیستم ترمزهای عقب

سیستم فرمان برقی

برقی سیستم ترمز دستی

215 / 55 / R17 سایز تایرها

T135 / 90 / R17 سایز تایر زاپاس

 مشخصات ظاهری

جلو پنجره با روکش کروم

رادار عقب

)Halogen( چراغ هالوژنی

)Xenon( چراغ زنونی

)Daylight( چراغ رانندگی در روز

 چراغ های جلو مجهز به سنسور اتوماتیک

تشخیص نور

قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو

چراغ مه شکن جلو و عقب

 چراغ های مشایعت تا درب منزل

گرم کن شیشه عقب

برف پاکن جلو و عقب از نوع ضد خش

سنسور باران

تنظیم برقی آینه ها

گرم کن آینه های جانبی

آینه های تاشو برقی

نورپردازی پشت دستگیره ها

ریل سقفی جهت نصب باربند

سینی محافظ زیر موتور

Hanteng X5

Luxury Elite کالس خودرو

امکانات داخلی و رفاهی

 صندلی چرمی ارگونومیک

الکتریکی دستی تنظیم صندلی راننده در شش جهت

تکیه گاه وسط ردیف جلو و عقب

نورپردازی لوکس داخلی

 فرمان چرمی چند منظوره با قابلیت تنظیم ارتفاع

سیستم کنترل حرکت با سرعت ثابت

)Cruise Control(

شیشه باالبر اتوماتیک مجهز به

کلید باال بر تک فشاری 

صفحه نمایش اطالعات رانندگی کامپیوتری

نمایش دمای بیرونی اتاق

رکاب نورپردازی شده

 دکمه استارت و توقف موتور بدون کلید

)Keyless Entry( ورود به خودرو بدون کلید

 صفحه مانیتور رنگی با قابلیت پخش مولتی مدیا

قابلیت اتصال و لینک تصویر گوشی های موبایل با 

)Mirror Link( مانیتور

نوارهای نمایش مسیر دنده عقب در صفحه نمایش

USB ردیف عقب و جلو مجهز به خروجی

 شش عدد بلندگوی پخش با کیفیت باال

)Panorama( سانروف پانوراما

سیستم تنظیم دمای تهویه مطبوع الکتریکی

سیستم تنظیم دمای تهویه مطبوع الکتریکی خودکار

سیستم تهویه مطبوع مجهز به فیلتر غبار

قفل مرکزی با ریموت کنترل

)Anti-Glare( ضد نور آینه دید عقب داخلی

جاعینکی
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رشکت توسعه صنـایع تولیـدی

EMPOWER YOUR YOUTH WITH STRENGTH.

5 ســــــــــــال
یا 150 هزار کیـلومتر
گـــــــــــارانتی


