
                                               ТЕХНОЛОГІЇ

                                               ДЖЕНЕРАЛ  МОТОРС

COMFORT OPTIMUM OPTIMUM   ELEGANT

MT5 MT5 AT6 AT6

Нова ціна на автомобілі 2019 року випуску у грн. з ПДВ 265 600 274 000 288 000 292 900

Автоматична трансмісія 6-ти ступінчаста х х

Механічна трансмісія 5-ти ступінчаста х х

Сталеві диски коліс R14 X 5.5 з ковпаками х

Сталеві диски коліс R15 X 6.0 з ковпаками х х

Литі алюминієві диски коліс R15 X 6.0 х

Запасне колесо - сталевий диск R14 X 5.5 х

Запасне колесо - сталевий диск R15 X 6.0 х х х

Центральний замок х х х

Коректор фар електричний х х х

Лобове скло з сонцезахисною смугою х х х

Обшивка дверей - пластикова х х х

Обшивка дверей - тканинна, DLX1 х

*Натуральний колір інструментальної панелі, Чорні кнопки регулювання автоматичного скла, 

Внутрішні ручки дверей натурального кольору, Підстаканник, Оздоблення консолі - 

натуральне, Рульове колесо зі сріблястою вставкою, Ручка гальма стоянки з хромованою 

обробкою

х

**Оздоблення інструментальної панелі сріблястого кольору, Чорні кнопки регулювання 

автоматичного скла, Хромовані внутрішні ручки дверей, Рульове колесо зі сріблястою 

вставкою, Ручка гальма стоянки з хромованою обробкою

х х

***Оздоблення інструментальної панелі металевого кольору, Оздоблення дверей 

металевого кольору, Чорні кнопки регулювання автоматичного скла, Хромовані внутрішні 

ручки дверей, Оздоблення консолі сріблястого кольору, Рульове колесо зі сріблястою 

вставкою, Ручка гальма стоянки з хромованою обробкою

х

Бічні дзеркала під колір кузова х х х

Бічні дзеркала чорного кольору х

Решітка радіатора хромована х

Ручки дверей під колір кузова х х х

Колонки 2 шт. х

Колонки 4 шт. х х х

Модуль управління аудіосистемою на кермі х

Кондиціонер х х х

Механічне регулювання бічних дзеркал х

Електричне регулювання бічних дзеркал х х х

Обігрів бічних дзеркал х х х

Електричне складання бічних дзеркал х

Механічні склопідйомники х

Електричні склопідйомники всіх 4-х дверей х х х

Тоноване скло х х х

На автомобілі торгівельної марки RAVON встановлений гарантійний термін 36 місяців та/або 100 000 км пробігу  в залежності від того, яка з перерахованих 

подій наступить раніше. 
www.ravon.com.ua

Освітлення багажного відділення, Ящик для рукавичок, Підсклянник з функцією полегшеної фіксації, Регульоване внутрішнє дзеркало заднього виду, Задні сидіння складаються, Цифровий 

годинник

Екстер'єр

Комфорт

Бортовий комп`ютер, Аудіосистема з AM / FM радіо і CD, MP3 плеєром, а також AUX, USB порт, Гідропідсилювач керма, Кнопка відкриття багажного відділення з салону, Регулювання керма 

по висоті, Функція регулювання передніх фар,  Електричний обігрівач заднього скла

Ціни вказані станом від 09.12.2019 року на автомобілі 2019 року випуску та носять характер таких, що рекомендуються. Даний прайс–лист

також не є публічною офертою та призначений виключно для інформаційних цілей. Перелік комплектацій не є публічною офертою. Опції в комплектаціях 

автомобілів, представлених в прайс-листі, можуть відрізнятися від комплектацій автомобілів представлених в автосалонах Ravon. За актуальною 

інформацією звертайтеся до офіційних дилерів Ravon.  Дистриб'ютор залишає за собою право на перегляд роздрібних цін.  Офіційний дистриб'ютор 

автомобілів Ravon в Україні ТОВ «Укр–УзАвто» та  ТОВ «Равон Моторс Україна»

Інтер'єр

Автосалон "Азовпласт"

м. Маріуполь, вул. Флотська, 145

Vodafone 050-348-50-31

Київстар  098-703-15-10

(0629) 53-20-94

Комплектація

Техніка

Двигун 1,5 л DOHC з ланцюговим приводом, Передні протитуманні фари, Денні ходові вогні, Датчик тиску шин, Повнорозмірне запасне колесо,    Екологічний клас Євро 5

Безпека

Блокування задніх дверей від випадкового відкриття дітьми, Іммобілайзер, Подушка безпеки водія і переднього пасажира (2 подушки), Система кріплення дитячих сидінь ISOFix, Система 

курсової стійкості ESР, Гальмівна система з ABS, Трьохточкові інерційні ремені безпеки всіх сидінь

NEXIA R3

http://www.ravon.com.ua/
http://www.ravon.com.ua/


НАЗВА RAVON NEXIA (R3)

Тип Седан

Кількість дверей 4

Кількість місць 5

Довжина 4330

Ширина 1690

Висота 1505

Колісна база 2480

Колія (передня/задня) 1454 / 1444

Тип Бензиновый, eкологічний клас EURO 5

Модель B15D2

Робочий об'єм 1485

Кількість та розташування циліндрів 4, ряд

Механізм розподілу
DOHC, з двома розподільними валами в головці циліндрів, 16 

клапанний з ланцюговим приводом

Максимальна потужність 106 к.с. при 5800 об/хв

Максимальний крутний момент 141 Н*м при 3800 об/хв.

Система живлення Розподілене вприскування палива

Тип и марка палива А-92 і вище

Тип привода Передній

Коробка передач 5 МТ (механіка) / 6 АТ (автомат)

Тип зчеплення сухе, однодискове

Об'єм паливного бака, л 45

Об'єм багажника, л 400/980

Акумулятор 12V 55

Споряджена маса автомобіля, кг 1190/1230

Допустима максимальна маса, кг 1520/1560

Разгін до 100 км/г / сек. 12,2/12,3

Максимальна швидкість, км/год. 178/179

Передні гальма Дискові, вентильовані

Задні гальма Барабанні

Передня підвіска Незалежна, типа McPherson

Задня підвіска Полузалежна, торсіонна

Управління кермом Гідропідсилювач

Змішаний цикл 6,5 для МТ / 7,0 для АТ

Міський цикл 8,0 для МТ / 9,3 для АТ

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

ПОДВІСКА

ВИТРАТИ ПАЛЬНОГО (ЛИТР/ 100 КМ)

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ

РОЗМІРИ

ДВИГУН

ТРАНСМІСІЯ

ОБ'ЄМИ І МАСИ

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


