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نقاط اصلی فروش 

طراحی به روز

موتور و گیربکس

راحتی

فناوری هوشمند

ایمنی



.جلو پنجره ی خودرو همچون بال  هایی با شکوه گسترده شده اند✓
.  پوشش داده شده با رنگ خوب و بادوام✓

جلو پنجره بال شکل-طراحی به روز 



چراغ های جلو ال ای دی–طراحی به روز 

.ادغام پویای پرتوهای نور باال و پایین، حس فناوری را به شما می دهد✓
.لنز چراغ ماشین ال ای دی بوده؛ که هنگام روشن شدن بسیار چشم نواز می باشد✓

.  برابر کارآمدتر از چراغ های هالوژن معمولی هستند2/7المپ های ال ای دی حدود ✓

.  چراغ مشایعت تا درب منزل که در تاریکی شب ایمنی را فراهم می آورد✓



اینچی چند پره با طراحی به روز17رینگ آلومینیومی دو رنگ ✓
شان رینگ های سبک وزن که به سرعت گرما را از بین می برند و سبکی اسپرت را ن✓

.  می دهند
اینچی با چسبندگی خوب به زمین ایمنی و پایداری را در حین17رینگ های پهن ✓

.  رانندگی تضمین می کند

اینچی 17رینگ –طراحی به روز 



اگزوز دوگانه با روکش کروم مات –طراحی به روز 



چراغ های عقب ال ای دی یکپارچه–طراحی به روز 

ی زیر ی نقره اافقتعداد زیاد المان های افقی در عقب خودرو حس استحکام را تقویت می کند، از جمله چراغ های عقب ال ای دی شفاف با خطوط افقی و تزئینات ✓
.سپر عقب



کابین خودرو–طراحی به روز 

کابین لوکس فوق پویا با فناوری به روز؛ کابین عریض؛ با بافت های لوکس و داخلی زیبا✓
.پنل یکپارچه افقی در تقارن دو طرفه، ایجاد فضایی با شکوه کرده، همچنین صفحه نمایش و کلیدها برای استفاده راحت تر مجزا شده اند✓
این خودرو نه تنها دارای دکوراسیون داخلی فوق العاده می باشد، بلکه دارای . است S Maybachو مرسدس بنز کالس Q7سبک طراحی شبیه به آئودی ✓

.  میدان دید گسترده ای بوده که باعث راحتی رانندگی و برجسته کردن ظرافت آن می شود



طراحی به روز

موتور و گیربکس

راحتی

فناوری هوشمند

ایمنی

نقاط اصلی فروش 



موتور و گیربکس

+
.لیتر می باشد6/8کیلومتر تنها 100و مصرف سوخت در هر 4500rpm-1750/ 210حداکثر گشتاور اسب بخار، 147حداکثر قدرت موتور ✓
.قدرت بهتری را ارائه می دهندBorgWarner DVVTبا فناوری Honeywellتوربوشارژرهای ✓

.  کیلومتر می رسد100ثانیه به 10/5سرعت خودرو در ✓
بهبود می بخشد و % 92/5انتقال را تا  BOSCHتسمه فوالدی. نیوتن متر قابل مقایسه است280با حداکثر گشتاور Asian 6 ATبا گیربکس سرعته CVT9گیربکس ✓

.  در مصرف سوخت صرفه جویی می کند% 7

لیتری توربوشارژ1/5موتور سرعتهCVT9گیربکس 

100 Nm

150 Nm

200 Nm

250 Nm

50 KW

108 KW

2,000 rpm 4,000 rpm 6,000 rpm



طراحی به روز

موتور و گیربکس

راحتی

فناوری هوشمند

ایمنی

نقاط اصلی فروش 
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بدنه بزرگ، عریض و فاصله محوری بلند–راحتی

میلی متری4710بدنه ✓
ی میلی متر، که در مقایسه با رقبای خود بیشتر م2670فاصله محوری✓

باشد



صندلی های لوکس روکش دار–راحتی

صندلی راننده را می توان به صورت ✓
جهت تنظیم کرد و 6الکتریکی در 

که عملکرد گرمکن صندلی را نیز داشته
. ندتجربه رانندگی راحت تر را فراهم می ک



فرمان چرم چند منظوره –راحتی

.فرمان چند منظوره چرمی، مجهز به شیارها، چرم سوراخ دار و دوخت های دست ساز و دکمه های چند منظوره می باشد✓
فرمان قابل تنظیم دو جهته، تجربه رانندگی راحت را به کاربران ارائه می دهد ✓



سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک–راحتی

ترراحتراسیستماینازاستفادهدومردیفدرمستقلهوایخروجی.کندمیایجاداروپاشمالمانندراایتازههوای،PM2.5فیلترعملکردبااتوماتیکمطبوعتهویهسیستم✓
.استکرده



عدم نفوذ صدا به داخل کابین–راحتی

دسی بل بوده که به 35صدای موتور در حالت توقف تنها ✓
.آرامی یک کتابخانه می باشد

مواد کاهش دهنده نویز از نظر مساحت و همچنین ضخامت ✓
.افزایش یافته است



M1Xشاسی –راحتی

.بر اساس فناوری مشترک جگوار لندرور می باشد M1Xفناوری جدید پلت فرم ✓
.دارای فضای سر بهتر در جلو و عقب و فاصله باالتر از سطح زمین می باشد M1Xپلت فرم ✓



(EPS)فرمان برقی –راحتی

.سیستم فرمان برقی الکترونیکی، سبکی را در سرعت های پایین و ثبات را در سرعت های باال تضمین می کند✓
.را می توان با توجه به نیاز کاربر تنظیم کرد( Comfort/Sports)دو حالت قدرت فرمان ✓
✓EPS  ،لیتر سوخت را ذخیره می کند0/7نسل دوم بوش، از همان تامین کننده جگوار لندرور، در مقایسه با فرمان هیدرولیک  .

EPS mode——Comfort

EPS mode——Sports



نور چند رنگ محیط–راحتی

تکنولوژی و تم رنگی برای ارتقاء فضای داخلی موجود می باشد که با ریتم موسیقی تغییر کرده و ترکیبی عالی از64✓
.  زیبایی را به وجود می آورد



طراحی به روز

موتور و گیربکس

راحتی

فناوری هوشمند

ایمنی

نقاط اصلی فروش 



اینچی10/25نمایشگر صفحه کیلومتر –فناوری هوشمند

.اشداینچی با وضوح باال می تواند با صفحه نمایش مرکزی تعامل داشته ب10/25نمایشگر صفحه کیلومتر✓

ط این صفحه نمایش دارای عملکردهایی مانند هشدارهای رانندگی، اطالعات رانندگی و هشدارهای مربو✓

.به آن می باشد



اینچی 10/25صفحه نمایش مرکزی –فناوری هوشمند

است که حتی راحت تر از گوشی های هوشمند کار 720*1920اینچی دارای یک پنل چند لمسی خازنی و وضوح 10/25صفحه نمایش تمام ال سی دی ✓

.می کند

.پیش زمینه متفاوت می باشد که بر حسب حس تکنولوژی کاربر مورد استفاده قرار می گیرد3این صفحه نمایش دارای ✓



مسیریاب آفالین–فناوری هوشمند

.  مسیریابی آفالین سفر را راحت تر می کند✓



تعویض دنده به صورت برقی–فناوری هوشمند

ی این خودرو مجهز به دسته دنده الکترونیک✓
ان ظریف و پیشرفته بوده که کارکرد آن آس

ی تر، با عملکرد ایمنی باالتر و دقیق تر م
.باشد



.واتی شارژ نمایید15با قرار دادن گوشی بر روی شارژر بی سیم گوشی خود را بدون دغدغه با حالت شارژ سریع ✓
.از تمامی تلفن های همراه با قابلیت شارژ بی سیم پشتیبانی می کند✓
.  در حال شارژ، شارژ کامل، قطعی شارژ به دلیل بروز مشکل: حالت های شارژ مختلف در مانیتور مرکزی نمایش داده می شود✓

شارژر بی سیم–فناوری هوشمند



ورسیستم ورود بدون سوییچ ،استارت دکمه ای و روشن کردن خودرو از راه د–فناوری هوشمند

استارت دکمه ای ورود بدون سوییچ

ذت روشن کردن خودرو و سیستم تهویه مطبوع از راه دور  به شما امکان می دهد از سبک فناوری ل+ استارت دکمه ای + ورود بدون کلید ✓
.ببرید



آینه بغل تاشو برقی–فناوری هوشمند

تنظیم مناسب برای بهترین زاویه دید: تنظیم برقی✓
آینه را همیشه خشک نگه می دارد : گرمایش برقی✓
از آسیب دیدن آینه ها : تاشو برقی و تا شدن خودکار در هنگام قفل بودن خودرو✓

.    جلوگیری می کند



ترمز پارک برقی و اتوهلد–فناوری هوشمند

ون تمایز به ترمز پارک به صورت الکترونیکی فعال می گردد تا اطمینان حاصل شود نیروی ترمز می تواند بد: ترمز پارک برقی✓
.تمامی چرخ ها اعمال شود و در نتیجه از اثر پارک اطمینان حاصل شود

دن دکمه این سیستم با فشار دا. ترمز موقت در حین رانندگی را با عملکرد ترمز پس از پارک کردن یکپارچه می کند: اتوهلد✓
زاد می با فشار دادن پدال گاز، ترمز آ. پس از فشار دادن پدال ترمز، اثر ترمز به طور خودکار حفظ می شود. مربوطه فعال می شود

.  شود



HDدوربین دنده عقب –فناوری هوشمند

و تصویری با زاویه دید 720*1920با وضوح فوق العاده باالی ✓
دارای خطوط کمکی دینامیک HDعریض، دوربین دید عقب  

ع بوده قرمز، زرد و سبز و تشخیص رادار اولتراسونیک و عملکرد سری
و می تواند فواصل اطراف را به دقت تشخیص دهد و پارک کردن

.  خودرو  را آسان تر سازد
سانتی متری و 150سنسور پارک، در مرکز دارای فاصله تشخیص ✓

.سانتی متری می باشد60سنسور پارک در گوشه ها دارای پوشش 

Pay attention to what is behind the vehicle 

when backing up



درجه360دوربین –فناوری هوشمند

و تصویر زاویه باز، مشاهده موانع اطراف خودرو 720HD* 1920با کیفیت ✓
ی واضح تر و آسان تر است و پارک کردن را برای رانندگان تازه کار ساده تر م
کند و از تصادفات احتمالی در هنگام پارک در حالت رانندگی با سرعت کم

.  جلوگیری می کند
و زمانی که سرعت خودرو کمتر از Rنمای پانوراما به طور خودکار در دنده : نکته✓

20هنگامی که سرعت باالتر از . کیلومتر در ساعت باشد فعال می شود20
. کیلومتر در ساعت باشد به طور خودکار غیر فعال می شود



کروز کنترل–فناوری هوشمند

ز به کروز کنترل را با سرعت دلخواه خود فعال کنید و سرعت به طور خودکار بدون نیا✓
.  فشار دادن پدال گاز حفظ می شود

و کروز هنگام رانندگی طوالنی مدت در بزرگراه، نیازی به کنترل مداوم پدال گاز نیست✓
.  کنترل باعث کاهش خستگی و تغییرات غیرضروری سرعت می شود

.  عملکرد کروز کنترل باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود✓



BSD ردن سیستم هشدار باز ک)سیستم نظارت بر نقاط کور شامل

(درب خودرو و هشدار نزدیک شدن خودرو از عقب و یا برخورد آن

ک را هنگام رانندگی یا پارک کردن برای باز کردن درب خودرو، وضعیت ترافی

نسان در نقطه کور آینه عقب کنترل می کند و در صورت ورود هر گونه شی یا ا

.به منطقه کور ، در زمان درست آالرم  به صدا در می آید

LCAسیستم هشدار پیش بینی برخورد در اثر تغییر الین

ودهنگام نظارت بر شرایط ترافیکی جانبی و عقب در زمان درست ، پیش بینی ز
.  خطر برخورد به هنگام تغییرالین و هشدار به موقع به راننده

RCTAترافیکی جانبیسیستم هشدار

عقب هنگام دنده. وضعیت ترافیک را در نقطه کور عقب خودرو کنترل می کند

ه به صورت عمودی یا مورب ، در صورت نزدیک شدن وسیله نقلیه ، آالرم ب

.  صدا در می آید

ADASسیستم ایمنی –فناوری هوشمند



طراحی به روز

موتور و گیربکس

راحتی

فناوری هوشمند

ایمنی

نقاط اصلی فروش 



قفل ایمنی مکانیکی برای کودکان–ایمنی

ارکرد می توانید قفل ایمنی کودک را از طریق ریموت کنترل کنید، که ک✓
. آن آسان و ایمن تر است

ده می توانید قفل ایمنی کودک را از طریق صفحه کلید روی درب رانن✓
.  کنترل کنید



بدنه با استحکام باال–ایمنی

بدنه از فوالد با مقاومت باال تشکیل شده است% 60بیش از ✓
با استحکام باال Bentlerفوالدهای تشکیل دهنده حرارتی ✓
✓≥ 1500 Mpaمقاومت تسلیم
پوشش خودرو از صفحات فوالدی گالوانیزه ساخته شده است✓

Grid-shaped body frame with 
seven horizontal and seven 

vertical lines

Ringlike body frame 
composed of 4 large rings 

and 16 small rings

Bamboo joint 
structural 

reinforcement



ایربگ6دارای –ایمنی

ایربگ های سرنشینان جلو ایربگ جانبی جلو ایربگ جانبی پرده  ای



ایزوفیکس–ایمنی

✓ISOFIX ی نصب شده بر روی صندلی کودک ساده تر از کمربند ایمن
. است و می تواند به طور موثر از ایمنی کودکان محافظت کند



(  سیستم کنترل فشار باد تایرها)TPMS–ایمنی

هر چرخ دارای یک سنسور فشار است که فشار و دمای تایر را از طریق ✓
از سیگنال های فرکانس رادیویی بی سیم نشان می دهد و به طور موثر

.  تصادفات احتمالی جلوگیری می کند
بار باشد و خودرو با سرعت 1/8هنگامی که فشار باد الستیک کمتر از ✓

کیلومتر در ساعت در حال حرکت باشد، چنانچه خودرو برای30بیشتر از  
ار مدتی به حرکت خود ادامه دهد، این سیستم، در خصوص کم بودن فش

.باد تایر ها هشدار می دهد
درجه سانتیگراد باشد، و خودرو با 85هنگامی که دمای الستیک بیشتر از ✓

م کیلومتر در ساعت در حال حرکت باشد، این سیست30سرعت بیشتر از 
. در خصوص دمای باال هشدار می دهد



با تشکر       
واحد توسعه محصول

:جهت سواالت احتمالی با ما در ارتباط باشید
آقای مهرابی1341تلفن دفتر مرکزی داخلی 


