کالب مــن یــک ترکیــب بــی نظیــر از مینــی اســت کــه خانــواده هــا را دعوت
بــه ماجراجویــی خــارج از محدودیــت هــا مــی کنــد! پیــش از ایــن مینی یک
خــودروی اســپرت جــذاب بــرای جوانــان بــود تــا لــذت رانندگــی اســپرت
را بــا آن تجربــه کننــد امــا اکنــون ایــن تجربــه مهیــج بــا تولیــد خــودروی
کالب مــن بــرای خانــواده هــا نیــز مهیــا شــده اســت .کالب مــن بــه عنــوان
یــک خــودروی چنــد منظــوره پریمیــوم شــناخته مــی شــود کــه کاربــرد
خانوادگــی را در دل ویژگــی هــای جــذاب مینــی جــا داده اســت .ایــن
خــودرو بــرای اولیــن بــار در ســال  2005توســط مینــی معرفــی و اکنــون
نســل جدیــد آن از ســال  2015بــه بــازار هــای جهانــی عرضــه مــی گــردد.

امکانـات:
سیستم صوتی Harman Kardon
بلوتوث
درگاه USB
شارژ بی سیم
سیستم مسیر یاب مینی
الستیک های Run Flat
آینه های بیرونی برقی ضد انعکاس نور
ریل های سقف
سقفپاناروما
جداکنندهمحفظهبار

آینه داخلی حساس به نور
سیستم تهویه هوای هوشمند
صندلی راننده دارای حافظه
سنسور پارک جلو و عقب
سیستم های کمکی راننده
سیستم هوشمند فنر بندی اسپرت
سیستم باز و بسته شدن درب ها بدون سوئیچ
سیستم کمکی پارک
دوربین
حالت های رانندگی مینی

کروز کنترل هوشمند
نمایشگر اطالعات بر روی شیشه مینی
پکیج نورپردازی داخلی
سیستمکنترلعملکرد
صندلی های جلو برقی اسپرت مجهز به
سیستمگرمکن
* بــا توجــه بــه نــوع تیــپ و آپشــن خودروهــا ،همــواره امکانــات انتخابــی
خودروهــای رویــت شــده در نمایندگــی هــای مجــاز و نمایشــگاه مرکــزی
پرشــیاخودرو ،مــاک تحویــل خــودرو بــه مشــتریان عزیــز اســت.

عملکرد

مشخصات بدنه
کالس بندی

خودروی چند منظوره کوچک پریمیوم

کد اتاق

F54
مشخصات فنی

سرعت نهایی ()km/h

228

شتاب صفر تا صد کیلومتر بر ساعت ()s

7.2

مصرف

دیفرنسیال

دیفرنسیال جلو

مصرف سوخت شهری ()L/100km

7.1

مصرف سوخت خارج شهری ()L/100km

5.0

نوع گیربکس

 8سرعته اتوماتیک

مصرف سوخت ترکیبی ()L/100km

5.8

نوع سوخت

بنزین

میزان تولید گاز کربن دی اکسید ()g/km

147 - 144

تعداد و آرایش سیلندر

 4سیلندر خطی

حجم مخزن سوخت ()L

48

حجم پیشرانه ()CC

1998

وزن

حداکثر قدرت ()hp

192

وزن خالص ()kg

1435

حداکثر وزن مجاز ()kg

530

حداکثر گشتاور ()Nm

280

حداکثر بار مجاز ()kg

1930

دفتر مرکـزی پرشیـاخودرو

آدرس :تهــران ،کیلومتــر  5جــاده
مخصوص کــرج ،نرسیده به تهرانسـر

تلفــن تماس:

021-4591

تلـفن امدادپرشیاخودرو1885 :

.مینی برای خانواده

MINI Cooper S Clubman.

