ТОВ “Богдан-Індустрія”
04176, Україна м. Київ, вул. Електриків, 29/А

тел./факс (044) 351-75-50
www.greatwall-ukraine.com

WINGLE 6
2,0(дизель)
Механична, 6 ступенева

ОБ'ЄМ ДВИГУНА
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
КОМПЛЕКТАЦІЯ

Dignity

Клімат-контроль
Круїз-контроль (управління на кермі)
ABS (Anti-Lock Brake System) - електронна антиблокувальна Мультимедійна система (управління на кермі)
гальмівна система
Система Bluetooth ®, з кнопками керування на кермі
Гідропідсилювач керма
EBD (Electronic Brake-Force Distribution) - електронна
Оздоблення шкірою керма, оздоблення шкірою важеля КПШ
система розподілу гальмівних зусиль
Оздоблення салону шкірою
ESP (Electronic Stability Programm) - електронна система
стабілізації курсової стійкості
Підігрів передніх сидінь
HBA/HHC - Система допомоги при екстреному гальмуванні/ Передні і задні електросклопідіймачі
Подушки безпеки для водія та пасажира
Система допомоги при старті в гору
Датчики контролю тиску в шинах (TPMS)
Датчик парковки задній
Протитуманні фари передні, задні, денні ходові (DRL)
Легкосплавні диски R16
Датчики світла і дощу
Електрорегульоване в 6 - ти напрямках водійське сидіння
Задній бампер з підніжкою
Дистанційне управління центральним замком + іммобілайзер
Бортовий комп`ютер
Електрорегульовані зовнішні дзеркала з підігрівом і
вбудованим поворотником та функцією складання
Регулювання керма в 4-х напрямках
Переднатяжувач ременів безпеки для переденіх сидінь
Хром пакет: хромовані дверні ручки, хромовані
Рейлінги на даху
грати радіатора, хромовані внутрішні ручки дверей.
Захисне покриття вантажного відсіку
КУНГ (опція)-46000грн.з ПДВ
Інтелектуальний автоматичний повний привід BorgWagner
TOD, понижена передача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Двигун
Тип
Робочий об'єм, см3
Макс. потужність
Макс. обертальний момент
Максимальна швидкість
Витрати палива (л/100 км)
Екологічний стандарт
Ємність паливного баку, л
Кількість місць для сидіння

GW4D20 дизельний, з системою Common Rail,
та турбо-компресором
1996
139 к.с.(102kWt) @ 4000 об/хв
305Нм @ 1800-2800 об/хв
140 км/г
Експлуатаційні характеристики
місто 10,1
траса 8,4
змішаний 9
Євро-5
75
5
Трансмісія

Тип приводу

Інтелектуальний повний привід BorgWagner TOD

Шасі
Дискові
Дискові
235/70/R16

Гальма
Шини
Розміри і вага
Габаритна довжина, мм
Габаритна ширина, мм
Габаритна висота, мм
Колісна база, мм
Колія (спереду/ззаду), мм
Споряджена маса, кг
Технічно допустима повна маса, кг
Тип кузова/к-сть дверей
Колісна формула/ведучі колеса

Характеристики вантажного відсіку

Розміри багажного відсіку (д/ш/в),мм
Вантажопідйомність, кг
Передня підвіска
Задня підвіска

Вартість автомобіля з ПДВ (грн.) 2017р.в.
ціни дійсні на 09 січня 2018 року

ВИРОБНИК:"GREAT WALL MOTOR COMPANY”, КНР
Гарантійний термін – 5 років або 100 000 км. пробігу

5345
1800
1735/1760
3200
1515/1525
1993
2920
Пікап/4
4х4/всі
1545/1460/480
927

Підвіска
Незалежна на здвоєних паралельних А-подібних важелях
Залежна, на елептичних ресорах

672 000

