
 
 

TUNLAND بنزینی  

 فوتون ويژگي هاي حائز اهميت وانت پيكاپ بنزيني
و كابين لوكس با امكانات 

لذا به . مال تغییر در تجهیزات و امکانات خودرو وجود دارداحت
  .کد محصول مندرج در باالي جدول و اسناد خودرو توجه کنید

  
  
  

جهت دریافت کاتالوگ، دفترچه راهنما و اطالعات محصول، به 
 .مراجعه کنید www.ikco.irسایت

 )TUNLAND)۴*۴ پيكاپ

۸۲۸  
4G69S4N با تکنولوژي میتسوبیشی 

2378  
  )دور در دقیقه 5250( 130

  )دور در دقیقه 4000الی  2000( 210
16  
  4وروی

  دستی
 4WD(4L- 4H -2L)دو دیفرانسیل 

140  
10,8  
925   
  دو کابین

  )EBD(ترمز يرویع متعادل نیستم توزیس-)ABS(ستم ترمز ضد قفلیس -ی و عقب کاسه اي
  راننده و سرنشین جلو

  دارد
  یایمنی سه نقطه ايکمربندها

  با ریموت کنترل يقفل مرکز

2820  
76 

  R16 265/70آلومینیومی   
  تنظیم دستی
CD Player-OTG-AUX - بلندگو 4داراي  
  تنظیم برقی

نفره در عقب یا روکش پارچه اي 3یک عدد صندلی +صندلی راننده و سرنشین جلو با قابلیت تنظیم
  هیدرولیکی با قابلیت تنظیم ارتفاع

  راهنمادار–تنظیم برقی آینه هاي جانبی 
چراغ -چراغ خطر سوم-چراغ هاي مه شکن جلو وعقب-قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ هاي جلو از داخل کابین 

  مطالعه سقفی
  ساعت دیجیتال-تریم خاکستري

۱۳۹۶ اسفند:روزرسانيبه  

  خودروآشنايی با محصوالت ايران

TUNLAND فوتون پیکاپمشخصات فنی 

  مدرن و پرقدرت،  
ويژگي هاي حائز اهميت وانت پيكاپ بنزيني.خودرويي آفرود،جذاب،كاربردي و خانوادگي استTUNLAND فوتون

و كابين لوكس با امكانات )۴*۴(اسب بخار،قابليت چهار چرخ محرك ۱۳۰سي سي و توان  ۲۴۰۰شامل موتور پرقدرت با ظرفيت 
  .رفاهي ،جهت راحتي راننده و سرنشينان مي باشد

 مشخصات فني خودرو

  کد محصول
  نوع موتور

  )یس یس(حجم موتور 
  ) اسب بخار(قدرت موتور 

  ) وتن مترین(حداکثر گشتاور 
  تعداد سوپاپ
  یندگیاستاندارد آال

 
 ربکسیگ

  ر چرخ محركاقابلیت چه
  )لومتر در ساعتیک(حداکثر سرعت 
  )کیلومتر 100لیتر در (ی بیمصرف سوخت ترک

  )kg(وزن بار مجاز 
  نوع اتاق
ی و عقب کاسه ايسکیجلو د ترمز

 )Airbag(یمنیا يسه هوایک

  سنسور دنده عقب
  یکمربند ایمن

  سایر امکانات ایمنی

  )کیلو گرم(حداکثر وزن مجاز خودرو
  )تریل(نیباك بنز

  نگ یز و نوع ریسا
  سیستم تهویه

  يریو تصو یستم صوتیس
 شه هایش

 صندلی راننده و سرنشین جلو با قابلیت تنظیم  یصندل
  فرمان

  نه ها یآ

قابلیت تنظیم ارتفاع نور چراغ هاي جلو از داخل کابین   چراغ ها

  تزئینات
  کنسول وسط –آفتابگیر داخلی

آشنايی با محصوالت ايران

  
،  پيكاپ تنلند

فوتون خودرو پيكاپ
TUNLAND شامل موتور پرقدرت با ظرفيت

رفاهي ،جهت راحتي راننده و سرنشينان مي باشد

  
 

 خودرو

  موتور

 سيستم انتقال قدرت

 كارايي

 ايمني

 ظرفيت

  رينگ و تاير

  رفاهي

  ساير تجهيزات
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