Когато външният вид
има значение
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1. Ярки предни светлини, оборудвани с оптично насочващи лещи
2. Масивна, хромирана радиаторна решетка
3. Интелигентни, изключително тихи чистачки
с автоматично сензорно управление и
безшарнирен механичен принцип на задвижване
4. Метален, масивен ролбар с хромирано покритие
5. Високо разположена трета стоп светлина
6. LED дневни светлини
7. Комбинирани задни светлини
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8. Праг със защита против подхлъзване
9. Стилни 16' инчови алуминиеви джанти

Изисканост и лукс
Мултифункционален, кожен волан

Мултифункционалният волан се предлага в стандартна конфигурация, както
и с възможност за избор в три дизайнерски разновидности. Качеството на
използваната кожа създава чувство на комфорт при допир и придава
елегантност. Ергономичният дизайн на волана позволява регулиране
в четирите посоки. Воланът предоставя също така възможност
за дистанционно управление на някои основни функции като Cruise Control,
блутут, аудио озвучителната система. Това позволява на водача да
се съсредоточи изцяло в пътната обстановка.

MP5

IMP 5 мултимедийна система е с интерактивен 8' инчов цветен дисплей,
който възпроизвежда, както аудио, така и видео съдържание в различни
формати.

Мултифункционално информационно табло

Информационното табло визуализира в реално време различен тип данни като
среден разход на гориво, моментна скорост, поддържана средна скорост, сервизен
интервал, което Ви позволява да следите лесно състоянието на Вашия автомобил.
Индикаторите за отворена врата и забравен ключ повишават както вашата
сигурност, така и тази на вашите спътници.

Интелигентна климатична система

Интелигентната климатичната система позволява в салона да се поддържа
постоянна температура, което осигурява пълен комфорт на пътниците,
независимо от промяната в климатичните условия. Поленовият филтър
ефективно пречиства въздуха, за да създаде допълнително усещане за свежест
в купето.
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1. Автоматично антирефлексно огледало за задно виждане
2. Кожен волан в стандартна конфигурация
3. Интелигентен ключ
4. MP5 интерактивна мултимедийна система
5. Интелигентна климатична система
6. Bluetooth
7. Шофьорска седалка с 6-позиционно електрическо регулиране
8. Бордови компютър
9. Централен подлакътник
10. Система за поддържане на зададена скорост – Cruise control с управление от волана

Върховенство и мощ събрани в един
автомобил
Интелигентен, икономичен и високоефективен двигател
Бензиновият - 4G69S4N - двигател от Mitsubishi комбинира в себе си най-доброто от технологиите
на производителя, с принципа за впръскване на гориво от Delphi, постигайки по този начин повишаване
на изходната мощ в съчетание с намаляване консумация на гориво.

TOD система за интелигентно 4х4 задвижване, разработена от BorgWarner
Интелигентната 4x4 система автоматично разпределя въртящ момент между колелата
в зависимост от особеностите на пътните условия. Тя повишава активната безопасност
и осигурява оптимален баланс между пътно поведение и икономия на гориво.

5 степенна механична скоростна кутия (5MT)
Пет степенната механична скоростна кутия покрива широк диапазон от предавателни числа и е проектирана,
така че да осигури меко превключване на предавките. В процеса на нейното проектиране и разработка,
изключително внимание е отделено за постигане оптимален предавателен коефициент на мощността,
подобряване ефективността и увеличаване икономията на гориво.

Двигател

Двигател
При нормални пътни условия задвижването
е по подразбиране със задно предаване

При сняг или мокра пътна настилка, системата AWD
разпределя въртящия момент между четирите колела

Безкомпромисна сигурност
Висока устойчивост на купето

За сигурността на шофьора и неговите спътници се грижи системата от въздушни възглавници на световноизвестния производител Autoliv,
пионер и иноватор в областта на автомобилната сигурност, който предлага високоефективни решения, осигуряващи безкомпромисна сигурност.
Системата за сигурност на Steed 6 разполага с общо три групи въздушни възглавници, в това число предни, странични, както и странични от тип "завеса".

ESP - електронна, стабилизираща система

Електронната стабилизираща система на Bosch интегрира в себе си: ABS (автоматичен спирачен асистент), EBD (електронно разпределение на спирачното
усилие), HHC (асистент при потегляне по наклон) и др. подобряващи контрола върху автомобила. Системата е проектирана да следи и анализира
в реално време пътното поведение на автомобила и веднага да внася коригиращи действия при регистриране на отклонения спрямо зададената
траектория на движение. По този начин се гарантира по-голяма стабилност и сигурност на пътя.

Камера при движение на заден ход

Без ESP

В Steed 6 е интегрирана камера с висока резолюция, която осигурява чудесна видимост и ясна картина
при движение на автомобила на заден ход. Водачът е подпомогнат от графика, описваща идеалната
траектория, която автомобила трябва да спази при маневриране. С непосредственото активиране на
задна скорост, напълно автоматично, зоната зад автомобила се визуализира на мултимедийния
LED екран. Камерата за заден ход подобрява сигурността и улеснява паркирането.

С вкл. ESP

Bosch 9.0 ABS+EBD
Автомобилът е оборудван с последно поколение високотехнологични системи,
произведени от германския производител BOSCH.Те осигуряват оптимално спиране,
намалявайки ефективно спирачния път, предотвратявайки поднасяне на автомобила
и блокиране на колелата в процеса на спиране. Характерното за всички системи,
произведени от BOSCH, е, че те са ненадминати по съвместимост и сигурност.
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С вкл. ABS
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Лек товар

Тежък товар
без EBD
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1. TPMS - Система за следене налягането в гумите
2. Камера за заден ход
3. Шест въздушни възглавници, осигуряващи 360° защита
4. Асистент за паркиране на заден ход
5. Bosch 9.0 ABS+EBD

Без ABS

Тежък товар
с вкл. EBD
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Цвят на купето

Спецификации
Двигател
Максимална мощност (к.с./об. в мин.)
Въртящ момент (Нм/об. в мин.)
Скоростна кутия
Размери: Дължина х широчина × височина (мм)
Товарно пространство: дължина × широчина × височина (мм)
Междуосие (мм)
Пътен просвет (мм)
Окачване

Titanium white

Sky silver

4G69S4N
122/5150
200/2500-3000
5MT
5345x1800x1760
1545×1460×480
3200
195
Независимо торсионно окачване / надеждни листови ресори

Noble gray

Оборудване

Pearl black

Jewel red

Задвижване
Borg-Warner TOD Интелигентно 4WD задвижване
Раздатъчна кутия с компютърно управление
Демултипликатор с електронно задействане-бързи и бавни скорости
Екстериор
16'' алуминиеви джанти с 6 лъча
Размер на гумите 235/70 R16
Пръскано защитно покритие на товарното пространство
Електрическо сгъване на страничните огледала
Странична защитна лайсна с надпис "Steed"
Надлъжни рейки на покрива

Jade green

Интериор
Интериор (Сив или черен)
Облицовка на вратите в кожа
Кормилна уредба с хидравличен усилвател
Регулируем по височина и дълбочина волан
Кожен волан
Волан с управление на аудио уредбата + Bluetooth
Волан с управление на аудио уредбата + Bluetooth + Cruise Control
12V изход в централната конзола

Размери (мм)

Кожени седалки

1545

Отопление на седалките

1545
1760

480

6-позиционно ел. регулиране на шофьорската седалка
4-позиционно регулиране на седалката на пасажера
Сигурност

1460

ESP - електронна система за стабилност
25°
1800

21°
875

3200
5345

1270

HBA - хидравличен спирачен асистент
TPMS - система за мониторинг на налягането в гумите
HHC - система, подпомагаща потеглянето по стръмни наклони
TCS - система за подпомагане на задвижването

One

Star

Star

×

×
×

Автоматично заключване на вратите след 15 км/ч

Автоматично отключване на вратите при ПТП
Деформационно устойчиво купе с усилвания във вратите
Система за закрепване на детско столче
Енерго-абсорбиращи брони до 8 км/ч

×

×
×
×

One

Камера за заден ход
Асистент за паркиране в задната броня
Защитен, заключващ механизъм задна скорост
Двустепенни въздушни възглавници за шофьора и пасажера
Странични въздушни възглавници - преден ред
Странични въздушни възглавници - тип завеса
Регулируеми по височина 3-точкови предпазни колани
3-точков предпазен колан за централното задно място

×

×

Оборудване

×

Мултимедия
Мултимедийна система с 8'' сензорен екран
МР5 + AUX + USB + IPOD интерфейс
CD + AUX + USB + IPOD интерфейс
4 говорителя
4 говорителя + 2 високочестотни
Стъкла
Отопление на задното стъкло
Предни и задни ел. стъкла
Импулсна функция за сваляне на шофьорското стъкло
Светлини
Оптични халогенни фарове
Ел. регулиране на фаровете по височина
Автоматични фарове + чистачки
Предни фарове за мъгла
LED дневни светлини в долната част на предната броня
Светлини за мъгла в задната броня
Климатична система
Автоматична климатична система със сензор
Филтър за прах

Стандартно оборудване

×

Не се предлага

×
×
×

×

Опция

×
×

www.greatwall.bg
Национален телефон: 0700 10 109
Технически център за обслужване на клиенти Great Wall: 0700 10 204
Пътна помощ GREAT WALL ASSISTANCE: 0700 10 104

Цялата информация и всички стойности, включени в тази брошура, са предоставени за справка.
Great Wall Motor Company Limited притежава правото за финално тълкуване на тази брошура.

