
M4 گریت وال

 

 M4 گریت والمعرفی ویژگی ها تصاویر مشخصات فنی اطالعات خرید 

گریت وال M4 یک خودرو با طراحی منحصر به

فرد و جدید همراه با آخرین استاندارهای

روز دنیا است. این خودرو در حوزه ایمنی دارای

استاندار اروپا می باشد.  سیستم الکترونیکی

کنترل پایداری خودرو (ESP)، سیستم
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الکترونیکی توزیع نیرو ترمز (EBD) ، قرار

گیری سیستم ترمز ضد قفل (ABS) و همچنین

کیسه های هوا جلوی خودرو سبب شده  تا

M4 از نظر ایمینی در درجه باالیی قرار گیرد.

طراحی سیستم تعلیق و شاسی این خودرو به

گونه ای است که رانندگی راحتر و کنترل

بیشتری را برای شما به فراهم می کند.

ویژگی ها

سیستم صوتی: سیستم پیشرفته صوتی با 6 بلندگو و کنترل با
رابط کاربر پسند

طراحی منحصر به فرد: طراحی داخلی همانند خارجی آن
بسیار مدرن و جوان پسند

 بازگشت به باال

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


 

ایمنی باال: طراحی بدنه بر اساس استانداردهای جهانی جهت
ضمانت ایمنی

 

 فضای بیشتر: فضای بیشتر در عقب خودرو برای حمل بار شما

 

گالری تصاویر

مشخصات فنی خودرو

  
       ایمنی

ABSسیستم ترمز ضد قفل
EBDتوزیع نیروی ترمز به صورت الکترونیکی

BAS سیستم کمکی ترمز
کیسه هوا راننده و سرنشین جلو

کمربند ایمنی با قابلیت تنظیم ارتفاع و پیش کشندگی 
دوربین و سنسور دنده عقب

سیستم ضد سرقت ایموبالیزر
قفل مرکزی ریموت کنترل

      تجهیزات رفاهی
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کامپیوتر سفری با قابلیت نمایش مدیریت پیمایش ، مصرف سوخت و اطالعات ضروری خودرو
فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع و مانع ضربه 

USB,AUX اینچی با ورودیLCD 7 مانیتور
قابلیت کنترل سیستم صوتی از روی فرمان 

آینه های جانبی برقی و تاشو دستی به همراه چراغ راهنما
قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو از داخل

صندلی راننده قابل تنظیم 6 جهته ، شاگرد 4 جهته
سیستم تهویه مطبوع 

چراغ های مه شکن عقب و جلو
شیشه های باالبر برقی جلو و عقب
کنترل سیستم صوتی از روی فرمان

خروجی برق 12 ولت
رینگ آلومینیومی 16 اینچ

چراغ نقشه خوانی
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 نوع موتور GW4G15

 (cc) 1500 حجم موتور

 (Kw/rpm) 78/6000حداکثر توان موتور

 (hp/rpm) 108/6000حداکثر توان موتور

 (N.m/rpm) 138/4200حداکثر گشتاور

 16تعداد سوپاپ

 4تعداد سیلندر

 5 دنده دستیگیربکس

 یورو 5استاندارد آالیندگی

 انژکتورسیستم تغذیه سوخت

 بنزیننوع سوخت

 (Lit) 45ظرفیت باک

 دیسکیترمز های جلو

 دیسکیترمزهای عقب

 جلومحور محرک

 (mm) 2383فاصله طولی محور چرخ ها
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 جلو: مک فرسون / عقب : فنر پیچشی سیستم تعلیق

 (mm) 1617×1728×3961طول × عرض × ارتفاع

 (kg) 1106 وزن خالص خودرو

 (Lit) 330ظرفیت صندوق عقب

 سایز تایرR16/205/60

دیار خودرو

درباره ما

شرکت های
زیرمجموعه

شعار و نشان

ارتباط باما

آخرین اخبار

همایش بررسی وضعیت خدمات
پس از فروش صنعت خودرو (۲)

همایش بررسی وضعیت خدمات
پس از فروش صنعت خودرو (۱)

معاون توسعه روستایی و مناطق
محروم کشور در بازدید ازکارخانه

دیارخودرو

مدرسه مهارت سازه های خودرو
دیار در گلپایگان افتتاح گردید

عضویت در خبرنامه

برای دریافت اخرین اخبار و اطالعیه های دیار

خودرو ایمیل خود در خبرنامه ما عضو شوید:

Emailارسال

 

کلیه حقوق این وبسایت برای

شرکت سازه های خودرو دیار

محفوظ می باشد.

طراحی وب سایت
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