
سابرینا برقی

 

 اطالعات خرید مشخصات فنی نمایش 360 تصاویر ویژگی ها معرفیسابرینا برقی

سابرینا برقی با موتور 20 کیلوواتی و باتری های

لیتیوم یون و امکانات متنوع یک خودرو کامل

شهری می باشد.
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سیستم ترمز ای بی اس و توزیع ترمز EBD و

همچنین کیسه هوای راننده و سرنشین جلو

باعث شده تا درجه ایمنی این خودرو افزایش

یابد. امکانات متنوع نظیر سانروف برقی، مانیتور

6.5 اینچی، آینه های برقی و تاشو اتوماتیک،

کامپیوتر سفری، سیستم تهوه مطبوع، قفل

مرکزی، چراغ های هوشمند و سنسور باران و

دنده عقب رانندگی لذت بخشی برای شما به

ارمغان خواهد آورد.

ویژگی ها
 

گ آ گ

 

 

 

 

  

 بازگشت به باال
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سابرینا برقی گامی رو به جلو در جهت مبارزه با آلودگی هوا
و بهینه سازی مصرف سوخت است

صندوق عقب: نگران نباشد، جا به اندازه کافی استایمنی باال: 2 کیسه هوا برای افزایش ایمنی شما

گالری تصاویر

نمایش 360 درجه

برای نمایش در زوایه مخلتف نشانگر موس (تاچ) را بر روی تصویر بکشید.
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مشخصات فنی خودرو

امکانات و مشخصات: 

باتری سبک ساخت شرکت SK کره جنوبی با عمر طوالنی و 6 سال گارانتی
مانیتور 6/2 اینچی در صفحه کیلومتر، با قابلیت نمایش توان مصرفی (لحظه ای و متوسط) و کامپیوتر سفری

مانیتور 8 اینچی در کنسول وسط با قابلیت نمایش مسیر یاب و بلوتوث
USB, SD, AUX مرودی

(OBD) سیستم نمایش عیب یابی خودرو
سیستم بازیاب انرژی با قابلیت بازیابی 5 الی 15 درصد انرژی جنبشی به باتری

سیستم شارژ وایرلس موبایل تا جریان 850 میلی آمپر
سیستم تهویه هوای پیشرفته هوشمند PM2.5 با قابلیت حذف ذرات معلق هوا

سطح صدای داخل خودرو کمتر از 65 دسی بل
سیستم هوشمند ضد لغزش به عقب در سراشیبی

باز شدن درب ها بصورت اتوماتیک و جمع شدن فرمان در هنگاک تصادف
شارژ آهسته خانگی 220 ولت در 6 الی 8 ساعت و شارژ تند خانگی 4 الی 6 ساعت

قابلیت شارژ سریع به میزان 80 درصد ظرفیت باتری در کمتر از نیم ساعت
ABS سیستم ضد قفل
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ABS سیستم ترمز ضد قفل
دارای APP مشاهده وضعیت شارژ خودرو با قابلیت نصب بر روی تلفن همراه

کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
سنسور و دوربین دید عقب

آینه های جانبی تاشو برقی همراه با گرمکن برقی
قابلیت کنترل سیستم صوتی از روی فرمان
سنسور باران(برف پاک کن دو مرحله ای)

چراغ های مه شکن عقب و جلو
برف پاک کن عقب هوشمند

(KEYLESS)دارای سیستم ورود بدون کلید

 

مقدارمشخصه ی فنی

mm 4025طول خودرو

mm 1720عرض خودرو

mm 1503ارتفاع خودرو

mm 2500فاصله دو محور

kg 2500وزن خودرو با تجهیزات

5 نفرظرفیت سرنشین

mm 110ارتفاع خودرو از کف زمین

جلو (موتور الکتریکی + گیربکس اتوماتیک )پیشرانه

E150E200

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

https://diar-khodro.com/product/e150
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


120 حداکثر سرعت(کیلومتر در ساعت)

s 5/3 شتاب 0 تا 50 کیلومتر در ساعت

s 15شتاب 0 تا 100 کیلومتر در ساعت

25 درصدحداکثر باالروی از شیب

لیتیومینوع باتری

25.6 ظرفیت باتری(کیلووات ساعت) 

15    توان مصرفی در صد کیلومتر(کیلووات ساعت)

320 ولتولتاژ باتری

6 تا 8 ساعتزمان شارژ

(Kw/rpm) 53-30 حداکثر توان موتور

(N.m/rpm) 102-180 حداکثر گشتاور

30/4ظرفیت باتری (کیلووات ساعت)

(NEDC بر اساس سیکل اروپا) 200 کیلومترپیمایش ترکیبی

250 پیمایش در حالت رانندگی بهینه(60 کیلومتر بر ساغت)

جلو: مک فرسون  / عقب : میله پیچشی  سیستم تعلیق

جلو: دیسکی / عقب : کاسه ای  سیستم ترمز

R14/165/65سایز تایر

 

عضویت در خبرنامهآخرین اخباردیار خودرو
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درباره ما

شرکت های
زیرمجموعه

شعار و نشان

ارتباط باما

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

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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