Modell

Indigo SW

Méretek, súlyok
Tengelytáv

2450 mm

Teljes hosszúság

4130 mm

Teljes szélesség

1665 mm

Magasság

1575 mm

Szabad magasság

165 mm

Összsúly

1570 kg

Önsúly

1255 kg

Motor
Modell

1.4 L DICOR 05 direkt befecskendezésû Turbo Diesel Intercooler

MPFI 1.4 (benzines)

Típus

vízhûtéses

vízhûtéses

Hengerek száma

4, soros

4, soros

Hengerûrtartalom

1396 cm3

1405 cm3

Max. teljesítmény
Max. nyomaték

75 LE 5000 ford./perc

85 LE 5000 ford./perc

140 Nm 1800 ford./perc

120 Nm 2500 ford./perc

Max. sebesség

155 km/h

160 km/h

CO2-kibocsájtás

138 g/km

165 g/km

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

város: 10 / országút: 5,5 / vegyes: 7

42 l

42 l

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km)
Üzemanyagtartály
Felfüggesztés
Elöl

McPherson-rendszerû független felfüggesztéses

Hátul

spirálrugós

Meghajtás

elsõ

Kerekek és abroncsok

175/65 R14 – 5.0 J×14

Futómû
Karosszéria

önhordó, 5 ajtós, kombi

Kormány

fogasléces szervokormánymû, ütközéselnyelõ kormányoszlop

Fékek

vákuumrásegítésû, elöl tárcsa-, hátul dobfék

Sebességváltó
Típus

TA65-5, mechanikus, az összes fokozat szinkronizált,

Fokozatok száma

5 elõremeneti, 1 hátrameneti

Belsõ kialakítás
Ülés

5

Elsõ ülések

állíthatóak

Hátsó ülõpad

lehajtható háttámla

Kárpitozás

textil mennyezetborítás, textilbetétes oldalborítás

Csomagtér

670/1370 liter

További szériafelszereltség
•
•
•
•
•
•

ABS, EBD (elektromos fékerõelosztó)
Klímaberendezés
Utas- és vezetõoldali légzsák
Metálfény
Színre fújt tükrök és lökhárítók
Távirányítású központi zár

•
•
•
•
•
•

Biztonsági gyermekzár
Elektromos ablakemelõk elöl, hátul
Fûthetõ hátsó ablak
Szpot olvasólámpák az utastérben
Zárható kesztyûtartó
Fordulatszámmérõ

Mentafehér

Karneválbordó

Gleccserkék

Sarki fény ezüst

Oáziszöld

Citrusarany

Carbonfekete

Jazzkék

•
•
•
•
•

Digitális óra
Rádiós magnó/CD-lejátszó antennával
Kihúzható csomagtérroló
Csomagrögzítõ háló
Mennyezeti tárolórekesz

Az Ön márkakereskedõje

Ajánlott kenõanyagok

Importõr: Bács-Indicar Kft.
Autóbemutató terem:
6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 53.
Tel.: 76/415-457; Fax: 76/508-148

Szerviz, alkatrészrendelés, kft. telephelye:
6000 Kecskemét, Csáktornyai u. 69.
Tel.: 76/322-179; Fax: 76/504-435

www.tataauto.hu

A TELCO gyár egyik legújabb fejlesztése. Lendületes, elegáns, szinte minden igényt
kielégítõ autó, hatalmas csomagtérrel. (670/1370 l.) Tetszetõs és modern
vonalaihoz párosul a tágas és kényelmes vezetõ- és utastér. Figyelemre méltó
az autó terhelhetõsége is. A tekintélyes szabadmagasság (16,5 cm),
a korszerû és erõs futómû jelzi, hogy az Indigo SW (Station wagon)
jól használható szélsõségesebb útviszonyok között is.
A nagy teljesítményû, takarékos 1,4-es Turbo Diesel Intercooler
16 szelepes direkt befecskendezésû DICOR vagy injektoros,
16 szelepes, benzines motor meglepõen jó menettulajdonságokat
kölcsönöz az Indigo SW-nek.

Kényelem és biztonság
Klíma és még sok kényelmi berendezés szolgálja az utasok
kényelmét. Az utasok biztonságát szolgálják: a nagy torziós
merevségû acélkarosszéria és a törési tesztek alapján
kialakított gyûrõdõ zónák, ABS, elektronikus fékerõelosztó,
vezetõ- és utasoldali légzsák, oldalmerevítések, csúszásgátlóval
bevont ülések, 5 db 3 pontos biztonsági öv, fejtámlák. Vezetése
igazi élvezetet nyújt.
Sokfunkciós utas- és csomagtér. Ez a remek autó nemcsak Indiában,
hanem az európai piacon is méltó sikerre számíthat. Egy igazán jó
választás a TATA Indigo SW!
Garancia: 3 év vagy 100.000 km.
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.

