Az új Indica
A népszerű ferdehátú Indica új generációja (az Indica Vista) megőrizte elődje
lényeges jó tulajdonságait, amellett, hogy pompás utastér kialakítást és
továbbfejlesztett külsőt ígér. A gépkocsi korszerű tervezése méltón bízhat abban,
hogy felhívja magára a jó ízlésű ügyfelek figyelmét, európában és szerte világon.
STÍLUSOS KINÉZET
TATA MOTORS LIMITED bemutatja az újra tervezett ferdehátú Indica új
generációját. A kocsinak sportos eleje van és megkülönböztető "széles tekintetű"
fényszórókkal valamint a jellegzetes Tata hűtőráccsal rendelkezik. Ránézésre
feltűnik a az erőtől duzzadó kidomborodó kerékdob a kontúros felületével, mely
vonala finoman olvad bele a küszöb idomba. Nagyon szép a hosszú hátsó
lámpaegység is, mely követi kocsiszekrény görbületrét.

HATÉKONY MÉRNÖKI MUNKA
Az új Indica a biztonság berendezések sorával kerül a piacra, mint a vezető és az utas oldali
légzsákok és az ABS. /Az oldal légzsákok és az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
védi meg az utasokat az oldal ütközésektől illetőleg biztosított a menetstabilitás.

Az új Indica egyik erőforrása az 1.4 literes Safire hengerenkénti benzinbefecskendezős (MPFI)
benzinmotor, melyet változó szelepvezérléssel (VVT) és variálható szívócsővel (PDA) szerelik..
A dízel változat, mely az új Indicában megtalálható lesz az 1,3 literes Quadra-Jet 16 szelepes,
közvetlen befecskendezésű dízelmotor.
Az új motorok a Tata és Fiat közötti együttműködés révén kerül legyártásra.

A kocsi erõátviteli rendszerei a kézi és az automata sebességváltó. Ez utóbbi fokozat nélküli,
CVT, változatban is rendelkezésre áll. A kocsit tömlő nélküli gumiabroncsokkal és torziós tagos
hátsó futóművel szerelik.

Az új Indica tengelytávját 70 milliméterrel növelték meg és a kocsi 135 milliméterrel hosszabb
elődjénél.

KOMFORTOSABB BELSŐ TÉR
Az új Indica belső kialakítása két karakter kombinációja: tiszta felületek, melyek kihangsúlyozzák
az egyszerűséget és praktikusság. A műszeregységet a műszerfal közepére helyezték, a vezető
és a jobb első ülés közé, mely a biztonságot és a jó láthatóságot biztosítja. A kormánykerék
magassága és a vezető ülés magassága állítható, melyek a korrekt ergonómiát és kényelmet
valósítják meg.

KÉNYELMI FELSZERELÉSEK
A kocsi egy sor kényelmi berendezéssel rendelkezik, ezek a klíma szabályozás, az
elektromos ablakok, az állítható külső visszapillantó tükrök és a távvezérlős központi zár az
indítás gátlóval.

