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تجهیزات ایمنی
)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
)CBS( سیستم ترمز ترکیبی

)BAS( سیستم کمکی ترمز
)ESC( سیستم پایداری الکترونیک

قفل ایمنی کودک
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
)Immobilizer( سیستم ضد سرقت

کمربند ایمنی سرنشینان جلو و عقب سه نقطه ای

آدرس کارخانه: بزرگراه کرج - قزوین
 5 کیلومتر بعد از پل هوایی کردان
خروجی گلسار
  کد پستی: 3365171745
تلفن: 800 755 41 (021)
www.maxmotorco.com

کلوت
نهایت انتخاب



مشخصات و ابعاد

• ابعاد خودرو: 5330*1870*1864 میلیمتر
• ابعاد فضای بار: 1575*1610*530 میلیمتر

• فاصله محوری طولی: 3100 میلیمتر
• فاصه محوری عرضی: 1580 میلیمتر

• حداقل فاصله از سطح زمین: 235 میلیمتر

• وزن خالص: 1920 کیلوگرم
• وزن قابل حمل: 1000 کیلوگرم

• زاویه ورود: 29 درجه
• زاویه خروج: 24 درجه

• ظرفیت باک بنزین: 72 لیتر
• حداکثر سرعت: 160 کیلومتر در ساعت

• نوع اتاق: دو کابین
• الستیک زاپاس فول سایز

مشخصات فنی
• نوع موتور: 2.4 لیتر توربو شارژر میتسوبیشی

• حداکثر قدرت: 215 اسب بخار در 5200 دور
• حداکثر گشتاور: 320 نیوتن متر در 2000~4000 دور

• مصرف سوخت: 10.3 لیتر در هر 100 کیلومتر
• سیستم حرکتی: دو دیفرانسیل - شاسی مجزا 

• گیربکس: دستی 6 سرعته
• قفل دیفرانسیل: عقب - مکانیکی

Euro 5 :استاندارد آالیندگی •
• سیستم تعلیق جلو: جناقی دوبل با فنر مارپیچ

• سیستم تعلیق عقب: فنر تخت
• سیستم ترمز: جلو دیسکی / عقب کاسه ای

• سیستم فرمان: هیدرولیکی
• نسبت دیفرانسیل عقب: 4.625

• نوع سوخت: بنزین با حداقل اکتان 92

امکانات رفاهی

• فرمان چرمی با قابلیت تنظیم
• کلید های کنترل صوتی روی فرمان 

• نور صفحه کیلومتر قابل تنظیم
• مانیتور لمسی 9 اینچ

• سیستم پخش با پورت های ورودی
AUX و USB  

• دارای 8 بلندگو
GPS دارای سیستم •

• کامپیوتر سفر
• سیستم ورود بدون کلید 

• کروز کنترل
• صندلی های چرمی

• تنظیم برقی صندلی راننده در 6 جهت
• سیستم اتوماتیک تهویه هوا

• شیشه باالبر اتوماتیک 
• آینه های تاشو با گرمکن و تنظیم برقی

)Daylight( چراغ های روشنایی روز •
• تنظیم ارتفاع چراغ های جلو 

• مه شکن جلو و عقب
• دوربین دنده عقب

• رکاب جانبی آلومینیومی
• پوشش ضد خش قسمت بار

   PVC رول بار فلزی با روکش •
• عایق درب موتور 
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