
(سهامى خاص)آرين موتور پويا 

Arian Motor Pouya (PJS)

2014 4WD

4WD همراه با تكنولوژى ژاپن، اطمينان و آسودگى خاطر را با خودروى زيباى                       در هر زمان

و مكان تجربه كنيد و از امكانات و تجهيزات رفاهى آن لذت ببريد. اين خودرو با مصرف بهينه سوخت 

و كاهش ميزان آاليندگى، دوستدار طبيعت و خانواده شماست.

                                                                                                                         MIVEC ،موتور 4 سيلندر، 16 سوپاپ
2000cc حجم موتور
  CVT نوع گيربكس

ديفرانسيل جلو با قابليت تبديل الكترونيكى 
 (4WD) آن به حالت دو ديفرانسيل

www.arian-motor.com

New(ساخت ژاپن)



موتور و سيستم انتقال قدرت 
                                                                                                                         MIVEC ،موتور 4 سيلندر، 16 سوپاپ

2000cc حجم موتور
مصرف سوخت تركيبى 8/4 ليتر در 100 كيلومتر 

گيربكس CVT با قابليت تعويض دستى در 6 مرحله (Sport Mode) و اهرم هاى تعويض دنده پشت فرمان 
 (4WD) ديفرانسيل جلو با قابليت تبديل الكترونيكى آن به حالت دو ديفرانسيل

سيستم تعليق و ترمز 
سيستم تعليق جلو مك فرسون استرات، سيستم تعليق عقب اتصال چندگانه 

ترمز عقب ديسكى و جلو ديسكى خنك شونده 
 (TCL) و كنترل كشش (ASC) كنترل فعال پايدارى ،(ABS) مجهز به سيستم ترمز ضد قفل

 (EBD) سيستم توزيع الكترونيكى نيروى ترمز ،(HSA) ترمز كمكى در هنگام حركت در سطوح شيبدار

تجهيزات ايمنى 
مجهز  به 2 كيسه هواى ايمنى  [2 عدد جلو (راننده و سر نشين جلو)]

RISE بدنه
Euro-NCAP داراي 5 ستاره ايمني از

  
سيستم ضد سرقت 

سيستم ايموباليزر، مجهز به سيستم ضد سرقت هشدار دهنده 

تاير و رينگ 
رينگ آلومينيومى 17 اينچ

 تجهيزات و امكانات رفاهى 
سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك 

مجهز به سيستم كروز كنترل بر روى غربيلك فرمان 
مجهز به دوربين ديد عقب و قابليت نمايش برروى صفحه نمايش 7 اينچى 

مجهز به گرمكن شيشه عقب با تايمر 
سيستم ورود بدون سوييچ با قابليت استارت خودرو به صورت دكمه اى 

مجهز به سنسور باران و روشنايى اتوماتيك چراغ هاى جلو 
شيشه باالبرهاى عقب و جلو برقى با سيستم اتوماتيك و ايمنى محافظ براى راننده 

سنسور پارك بر روى سپر عقب، قفل كودك
سقف پانوراما

شوينده چراغ ها بر روى سپر جلو  

سيستم روشنايى 
  LED و مجهز به سيستم اتوماتيك تنظيم ارتفاع نور، چراغ هاى عقب طرح Xenon چراغ هاى جلو

سيستم صوتى 
سيستم صوتى حرفه اى Rockford Fosgate با قابليت پخش MP3 مجهز به 4 اسپيكر،2 تيوتر و ساب ووفر 

و صفحه نمايش 7 اينچى 
اتصال تلفن همراه از طريق هندزفرى بلوتوث و قابليت كنترل آن روى فرمان، داراى پورت USB، قابليت 

 iPOD اتصال

صندلى 
صندلى ها با ظرفيت 5 سرنشين با روكش چرمى، مجهز به گرمكن صندلى راننده و سرنشين جلو 

(سهامى خاص)آرين موتور پويا 

Arian Motor Pouya (PJS)

2014 4WD مشخصات فنى

نظر به نوع تيپ خودروها، ممكن است نمونه آماده تحويل با نمونه نمايشگاهى و تجهيزات اشاره شده در اين كاتالوگ متفاوت بوده كه در هر صورت مالك نهايى، خودروى آماده تحويل است.

www.arian-motor.com          47293000 : تهران، كيلومتر 8 جاده مخصوص كرج ، بعد از بزرگراه آزادگان، كدپستى 1389798711       تلفن همراه با خدمات پس از فروش و گارانتى آرين موتور

تصاوير دوربين ديد عقب كه بر روى صفحه نمايش 7 
و  آسودگى  مى شود  داده  نمايش  كابين  داخل  اينچى 
به  شما  براى  را  خودرو  پارك  حين  در  خاطر  اطمينان 

ارمغان مى آورد. 

و بسته  باز  الكترونيكى زمان  كنترل  با  تكنولوژى  اين 
و  توازن گشتاور  نمودن  بهينه  ها جهت  شدن سوپاپ 
قدرت موتور در شرايط گوناگون گام برداشته و امكان 
ايجاد عملكرد قوى با مصرف سوختى بى نظير و ميزان 

آاليندگى كم را فراهم نموده است.

سقف پانوراما يك پديده جديد در رانندگى است كه 
تمام فضاى  تازه در  القاى حس وجود هواى  با  در روز 
كابين و پيرامون آن و در شب با روشن شدن چراغ هاى 
LED اطراف آن، حال و هواى رانندگى در غروب زيبا و 

رويايى را براى تمامى سرنشينان به ارمغان مى آورد. 

Rear View CameraPanoramic Roof MIVEC Engine Technology
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