Modell

Indica

Méretek, súlyok
Tengelytáv

2400 mm

Teljes hosszúság

3675 mm

Teljes szélesség

1665 mm

Magasság

1500 mm

Szabad magasság

150 mm

Össztömeg

1570 kg

1490 kg

Saját tömeg

1245 kg

1165 kg

Modell

1.4 (turbódízel)

MPFI 1.4 (benzines)

Típus

vízhûtéses

vízhûtéses

Motor

Hengerek száma

4, soros

4, soros

Hengerûrtartalom

1396 cm3

1405 cm3

Max. teljesítmény
Max. nyomaték

75 LE 5000 ford./perc

85 LE 5500 ford./perc

140 Nm 1800 ford./perc

120 Nm 3500 ford./perc

Max. sebesség

155 km/h

160 km/h

CO2-kibocsájtás

138 g/km

153 g/km

város: 7,1 / országút: 4,2 / vegyes: 5,2

város: 8,7 / országút: 5,1 / vegyes: 6,4

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)
Felfüggesztés
Elöl

McPherson rendszerû, független felfüggesztés

Hátul

spirálrugós

Meghajtás

elsõ

Kerekek és abroncsok

175/60 R14, 165/65 R14, 175/65 R14

Futómû
Karosszéria

önhordó, 5 ajtós, csapott hátú

Kormány

fogasléces szervokormánymû, ütközéselnyelõ kormányoszlop

Fékek

vákuumrásegítésû, elöl belsõhûtésû tárcsa-, hátul dobfék

Sebességváltó
Típus

TA65-5 mechanikus, az összes fokozat szinkronizált

Fokozatok száma

5 elõremeneti, 1 hátrameneti

Belsõ kialakítás
Ülés

5

Elsõ ülések

állíthatók

Hátsó ülõpad

lehajtható háttámla

Kárpitozás

textil mennyezetborítás, textilbetétes oldalborítás, padlószõnyeg

További szériafelszereltség
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABS
Két elsõ légzsák
Klímaberendezés
Ragasztott biztonsági szélvédõ
Immobilizer távirányítással
Hátsó szélvédõfûtés és ablakmosó
Szabályozható elsõ szélvédõmosó
Távirányítású központi zár
Szabályozható mûszerfal-megvilágítással

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kagylóülések elöl, állítható fejtámasszal
Elektromos ablakemelõ elöl, hátul
Belülrõl állítható külsõ tükrök
Hátsó ködlámpa
Állítható fényszórók
Ajtók belsõ oldalán fényvisszaverõ
Csomagtartó, kalaptartó
Pótféklámpa
Napi km-számláló, digitális óra, térképlámpa

•
•
•
•
•
•
•

Belülrõl nyitható hátsó ajtó és tanksapka
Hamutartók elöl és hátul, szivargyújtó
Küszöbvédõ
Utasoldali napellenzõn sminktükör
Kesztyûtartózár
Fordulatszámmérõ
Figyelmeztetõ hangjelzések

Az Ön márkakereskedõje
Mentafehér

Karneválbordó

Gleccserkék

Sarki fény ezüst

Oáziszöld

Citrusarany

Carbonfekete

Jazzkék

Ajánlott kenõanyagok

Importõr: Bács-Indicar Kft.
6000 Kecskemét, Máriahegy 173. (5-ös fõút, TESCO-tól 500 m-re)
Értékesítés:
Tel.: 76/415-457; Fax: 76/508-148

Szerviz, alkatrészrendelés:
Tel.: 76/322-179; Fax: 76/504-435

www.tataauto.hu

EVOLUZIONE

Cím
A TATA Indica, a TELCO gyár nagy sikerû kompaktautója kívül-belül megújult formában
tündöklik. Az új Indica-t az igényes európai piac számára fejlesztették. Minden tekintetben
igazi remekmû. Vonzó formája az olasz formatervezõ IDEA Stúdiónak köszönhetõ. Takarékos,
környezetbarát, nagy teljesítményû Turbo Diesel Intercooler direkt befecskendezésû DICOR
motor vagy injektoros benzines 1,4-es 16 szelepes motor hajta a TATA Indica-t.

Cím
Az Indica a kategória egyik
legnagyobb belsõ terû autója.
Az átlagosnál magasabb, erõs
futómû jelzi, hogy az Indica a
mostohább útviszonyok között
is remek útitárs. Jól dönt, aki
a fokozottan biztonságos és
rendkívül
gazdag
szériafelszereltségû TATA Indica-t
választja!

Biztonság
A TATA mindig nagy figyelmet fordított gyártmányai biztonságosságára. A Bombay mellett található TATA autógyárban
a világ egyik legmodernebb törésteszt-laboratóriumát
alakították ki. Az elkészült jármûveket itt a legszigorúbb
teszteknek vetik alá azért, hogy a TATA jármûvek vásárlói
minden esetben az aktív és passzív biztonságra vonatkozó
legkeményebb elõírásoknak megfelelõ autókat vehessenek át
a kereskedõktõl.
Garancia: 3 év vagy 100.000 km.

