Ismerje meg az új Safari érzést
Üljön be egy új TATA SAFARI-ba, ahol otthonos világ fogadja. Ragadja meg
a kormányt, indítson, tegyen meg több száz km-es távolságot.
Autópályán, hegyen-völgyön, földutakon, sárban, homokban, hóban,
meredek emelkedõkön, extrém terepen. Mindössze annyit kell tennie,
hogy menet közben átkapcsolja a 4×4 hajtás elektromos kapcsolóját.
Érezni fogja azt a kellemes érzést, amíg a TATA SAFARI minden
körülmények között kiválóan teljesíti az Ön kívánságait, mialatt kényelmesen
és biztonságosan utazik utasaival együtt, élvezve a gazdag felszereltség
elônyeit.

A mozgás szabadsága
A TATA SAFARI megbízható mozgását
és kitûnõ teljesítményét, az új 2.2-es
140 LE-s DICOR (common rail közvetlen
befecskendezésû, Turbo Diesel Intercooler)
motor biztosítja.
A 320 Nm forgatónyomaték, a kiváló erõátviteli rendszer, a szintén elektromosan
kapcsolható 4×4 felezõ, az automatikusan
részlegesen záró differenciazár kiváló
mozgásteret biztosít az autónak és
tulajdonosának a legnehezebb terepviszonyok között is.

Tér és kényelem
Aki még nem ült TATA SAFARI-ban nem biztos, hogy tudja, mit jelent
kényelmesen utazni együtt az egész családdal és az összes szükséges
csomaggal. Az utas- és csomagtér rendkívül tágas, bõven van hely a
nagyobb emberek számára is, térdnek, lábnak, könyöknek, fejnek.
Az autó gazdag felszereltségével, klimatizált utasterével szinte
elkényezteti utasait. Magas építése, panorámás ablakai jó kilátást
biztosítanak utasainak. Ha az osztott háttámlás hátsó üléseket lehajtjuk
a SAFARI szinte egy kis áruszállítóvá válik. A lenyitható két hátsó ülés
segítségével heten utazhatnak a TATA SAFARI-ban.

Biztonság
Az utasok biztonságáról légzsákok, fejtámlák, 3 pontos
biztonsági övek, ABS, EBD
gondoskodnak. A TATA mindig
nagy figyelmet fordított autói
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.

Modell

4×4 2.2 Dicor

Méretek
Teljes hosszúság

4810 mm

Magasság

1925 mm

Teljes szélesség

1918 mm

Tengelytáv

2650 mm

Szabad magasság

205 mm a differenciálmû legalacsonyabb pontján: tengelynél 300 mm

Keréknyomtáv elsõ

1500 mm

Keréknyomtáv hátsó

1470 mm

Súlyok
Önsúly

2300 kg

Összsúly

2780 kg

Hasznos terhelés

480 kg

Fékezett vontatmány

2000 kg

Motor
Típus

2.2 L Dicor 05 Turbo Diesel Intercooler
direkt befecskendezésû
magasnyomású közös nyomócsöves
(common rail)

Hengerûrtartalom

2179 cm3

Hengerek száma

4, soros

Furat/löket

97/100 mm

Sûrítési arány

17,5:1

Teljesítmény

140 LE (103,6 kW) 4000 ford./perc

Forgatónyomaték

320 Nm 1700–2700 ford./perc

Generátor

12 V 135 A

Sebességváltó
Típus

TATA G-76 mechanikus

Fokozatok száma

5 elõremenet, 1 hátra, összes fokozat szinkronizált

Terepváltó

menetközben elektromosan kapcsolható + felezõ

Max. sebesség

160 km/h

Egyéb jellemzõk
Ülések száma

7

Fordulókör-átmérõ

12 m

Elsõ tengely

független kerékfelfüggesztés, torziós rugók keresztlengõkarokkal, féltengelyek, automata kerékagyzár

Hátsó tengely

merevhíd részlegesen önzáró differenciálmûvel, csavarrugókkal

Kerekek és abroncsok

6,5 J×16, 235/75 R16

Üzemanyagtartály

65 l

Csomagtér

940/1800 l

Üzemanyag-fogyasztás (l/100 km )

város: 9,4 / országút: 6,7 / vegyes: 7,7

CO2-kibocsájtás

203 g/km

További szériafelszereltség
• ABS, EBD
• Klímaberendezés
• Vezetõ- és utasoldali légzsák
• Elektromos ablakemelõk (elöl, hátul)
• Menet közben elektromosan kapcsolható 4×4 és felezõ
• Ragasztott biztonsági szélvédõ

Színek

•
•
•
•
•
•

Hátsó szélvédõfûtés és ablakmosó
Központi zár
Transponder immobilizer
Vezetõülésnél állítható gerinctámasz
Belülrõl elektromosan állítható és fûtött külsõ tükrök
Elsõ és hátsó ködlámpa

• Állítható fényszórók, digitális óra
• Akusztikus figyelmeztetõ: biztonsági övhöz, fényszórók
kihúzott kulcsnál, nyitott ajtónál
• Alumíniumfelnik
• Metálfény, színre fújt lökhárítók, tükrök

Az Ön márkakereskedõje

Mentafehér

Mélytenger kék

Ajánlott kenõanyagok

Erdõzöld
80%-os kapaszkodóképesség

Vidám bordó
Importõr: Bács-Indicar Kft.
6000 Kecskemét, Máriahegy 173. (5-ös fõút, TESCO-tól 500 m-re)
Sarki fény ezüst

Értékesítés:
Tel.: 76/415-457; Fax: 76/508-148

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

www.tataauto.hu

