
                             ТЕХНОЛОГІЇ

                             ДЖЕНЕРАЛ  МОТОРС

COMFORT OPTIMUM OPTIMUM   ELEGANT

MT5 MT5 AT6 AT6

Нова ціна на авто 2019 року випуску у грн. з ПДВ 262 600 271 200 286 500 291 300

Пасивна сигналізація • • •

Подушка безпеки водія та  переднього пасажира (2 подушки) • • •

Фронтальна подушка безпеки водія •

3-х ріжкове рульове колесо • • •

3-х ріжкове рульове колесо, DELUXE •

Внутрішні ручки дверей - хромовані •

Глянсова обробка центру інструментальної панелі титанового та SILVER кольору •

Глянсова обробка центру інструментальної панелі титанового та металевого кольору • • •

Матерчаті чохли сидінь, QUARTZ • • •

Матерчаті чохли сидінь, ZICRON •

Обігрів сидіння водія та переднього пасажира • • •

Оздоблення дверей пластикове в поєднанні з матеріалом типу GLOBAL MANA • • •

Оздоблення дверей пластикове в поєднанні з матеріалом типу RAY UNI •

Хромована обробка інструментальної панелі і повітряпроводу обігрівача • • •

Кондиціонер • • •

Обігрів без кондиціонера •

Механічні задні склопідіймачі •

Електричні задні склопідіймачі •

Електричні передні склопідіймачі • • •

Регулювання водійського сидіння по 2 напрямках •

Регулювання водійського сидіння по 4 напрямках • • •

Регулювання пасажирського сидіння по 2 напрямках • • • •

Алюминієві диски колеса 15 X 6.0 •

Сталеві диски колеса 14 X 5.5 • • •

Запасне колесо 14 X 5.5, J • • • •

Складні ключі • • •

Ковпаки коліс R14 • • •

Передні протитуманні фари • • •

Київстар  098-703-15-10

(0629) 53-20-94

м. Маріуполь, вул. Флотська, 145

Vodafone 050-348-50-31

Автосалон "Азовпласт"

www.ravon.com.ua

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»

Комплектація

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. 

Інтер'єр      

Комфорт      

Техніка      

Екстер'єр     

Безпека  

Блокування задніх дверей від випадкового відкриття дітьми, Одиничний  звуковий сигнал, Замок рульового колеса, Захист картера, Іммобілайзер, Індикатор непристебнутих  пасків безпеки з боку водія, 

Система кріплення дитячих сидінь ISOFix, Гальмівна система  з ABS (пер. диск., зад. барабан.),  Управління  замками дверей закр./відкр., та кришкою багажника, Управління  замками дверей с функцією 

"Антиугон", Підсилювач гальма, Центральний замок

Аудіосистема з радіо підтримкою, CD, ETR, CLOCK DSP, MP3/WMA, USB, AUX/IN, WIRELESS INTERFACE, Інформаційний дисплей з боку водія,  Освітлення інструментальної панелі, Роздільне заднє 

сидіння, що складається, з підголовниками, Ручка гальма стоянки з хромованою обробкою, Сонцезахисний козирьок з дзеркалом та кишенькою у водія та пасажира, Титановий колір  сидінь.

3-х точкові ремені безпеки задніх сидінь, а також 3-х точ. дитячий ремінь безпеки, Колонки 4 шт., Повітряний обігрів пасажирів задньої частини салону, Допоміжний поручень з боку пасажира, Задні 

допоміжні поручні, Гидропідсилювач керма, Додатковий USB порт, Дзеркало заднього виду з автоматичним регулюванням, механічним складанням з підігрівом, забарвлене в колір кузова, 

Переднатяжувач передніх ременів безпеки, Регулювання по висоті підголівників передніх сидінь, Кермо, що регулюється по висоті, Регулятор висоти ременів безпеки, Функція регулювання передніх фар, 

Електричний обігрівач заднього скла.

Набір інструментів водія, Акумулятор 12V, 50Ah, 375 ENCCA, Антена на даху, Вихлопна система посиленого типу, Генератор-100 AMP, Сталевий бензобак, Екологічний клас Євро 5+

Бічні повторювачі повороту, Денні ходові вогні,  Задні протитуманні фари,  Задня стоп лампа, Передній и задній бампер під колір кузова, Ручки дверей під колір кузову, Тоноване скло (30%).

R4
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Назва R4

Тип Седан

Кількість дверей
4

Кількість посадочних місць 5

Довжина, мм 4479

Ширина, мм 1735

Высота, мм 1514

Колісна база 2620

Колія передніх колес 1509

Колія задніх колес 1509

Макс. крутний момент, Нм / об. хв 134 / 4000

Максимальна потужність, кВт 78.0 кВт/ 106л.с. /5800об.мин

Механізм розподілу

DOHC, з двома розподільними валами в головці циліндрів, 16 

клапанний з ланцюговим приводом

Рабочий об'єм, см.куб 1485

Розташування двигуна переднє поперечне

Система запалювання електронна, безконтактна

Система впорскування впорскування палива з електронним управлінням

Ступінь стискання 10.2

Тип Бензиновий

Тип і марка палива бензин з октановим числом не менше 91

Число і розташування циліндрів 4, рядне

Тип приводу Передній

Тип зчеплення сухе, однодискове

Тип трансмисії Механічна п'ятиступенева / Автоматична шестиступенева

Обсяг паливного бака, л 47

Споряджена маса автомобіля, кг, кг 1172...1243

Объём багажника, л 545

Максимальна швидкість, км/г, км/г 169 / 170

Розгін до 100 км/г з місця, cекунд, с 11,7 / 12,6

Задні гальма Барабанні

Передні гальма Дискові

Задня підвіска

Напівзалежна, пружинна, з гідравлічними телескопічними 

амортизаторами

Передня підвіска Незалежна, типу McPherson

Кермове управління Гідропідсилювач

Шини 185/75 R14 (Comfort, Optimum)   195/65 R15 (Elegant)

Размер диска 14х5,5 (Comfort, Optimum)   15х6,0 (Elegant)

Міський цикл, л 8,4 / 10,4

Змішаний цикл, л 6,2 / 6,7

Екологічний клас Euro 5+

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

ПІДВІСКА

ВИТРАТА ПАЛИВА (ЛИТР/100КМ)

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

ОБ'ЄМИ І МАСИ

ДИНАМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕХНІЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

КУЗОВ

РОЗМІРИ

ДВИГУН

ТРАНСМІСІЯ


