ТОВ «Автопланета Плюс»
Офіційний дилер ТОВ «УКРАВТОВАЗ»
(0552) 441-000, (050) 388 18 97 autoplaneta.com.ua
м. Херсон, Бериславське шосе, 11

LADA 21214
Модель

212140-028-40

Норми токсичності
Тип кузова (кількість дверей)
Колісна формула (ведучі колеса)
Кількість місць (спереду / ззаду)
Габаритні розміри (довжина / ширина / висота), мм
База, мм
Колія коліс (передніх / задніх), мм
Маса в спорядженому стані, кг
Повна маса автомобіля, кг
Маса причепа на буксирі (з гальм. / Без гальм.), Кг
Максимальна швидкість, км / год
Час розгону до 100 км / год, с
Витрата палива у змішаному циклі, л/100 км
Ємність паливного бака, л

212140-027-40

універсал (3)

Двигун:

Євро-4

Універсал (5)

4х4

2/2 або 2/3
3740/1680/1640
2200
1440/1420
1285
1610
300/600
142
17
10,8
42

5(2/3)
4240/1680/1640
2700
1425
1850
137
19
11,2
65

бензиновий, чотирициліндровий, чотиритактний

Тип

1690; 8-кл.

Робочий об'єм циліндрів, см3; кількість клапанів
Потужність максимальна, л.с (при об / хв)

83 (5000)

Максимальний крутний момент, Нм (при об / хв)

129 (4000)
електронний
електронна
розподілене впорскування палива з електронним управлінням

Привід дросельної заслінки
Система запалювання
Система живлення

Рульове управління:

типу "глобоідальний черв'як-двухгребневий ролік"
гідропідсилювач

Кермовий механізм
Підсилювач рульового управління

Трансмісія:

сухе, однодискове, з гідравлічним приводом
ручне управління, вперед-5, назад-1
I-3.667, II-2.100, III-1.361, IV-1.000, V-0.818, З.Х.-3.526, Г.П.-3.900
з міжосьовим диференціалом, з примусовим блокуванням
1.200 / 2.135

Зчеплення
Коробка передач, кількість передач
Передавальні числа
Роздаточна коробка, кількість передач
Передавальні числа (вища / нижча)

Підівіска:

незалежна, пружинна, на поперечних важелях, з гідравлічними
телескопічними амортизаторами і стабілізатором поперечної стійкості
залежна, важільна, пружинна, з гідравлічними телескопічними
амортизаторами

Передня підвіска
Підвіска задня

Гальмові системи:
Робоча
Гальмівні механізми передніх коліс
Гальмівні механізми задніх коліс
Іммобілайзер
Комбінація приладів
Ремені безпеки + <ISOFIX>
Бруси безпеки у бічних дверях
Тоновані стекла
Оббивка сидінь
Килими підлоги / багажника
Дзеркала зовнішні з регулюванням з салону
Забарвлення кузова
Забарвлення кузова у колір металлік
Молдінги
Литі оббивки дверей і боковин

гідравлічний двоконтурний привід,
один контур на усі колеса, другий на
передні колеса, з вакуумним
підсилювачем
дискові
барабанні

ABS+BAS

ABS+BAS

Інтер'єр, комфорт, екстер'єр:
+
+
+
+
+

+
з функціями бортового комп'ютера
+
+
+
твід/шкіра
гумові
+
пастельна емаль

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

Колеса:
Диски коліс штампозварні 16 "
Шини
Ціна на автомобіль 2014 року виготовлення,
грн з ПДВ

+

+
175/80R16 або 185/75R16

225 000

+

233 000

Гарантія 2 роки або 35 000 км. Термін дії товару необмежений. Згідно Сертифікату відповідності № UA 1.009.0018226-11 до 13 лютого 2013р.

Виробник продукції – ОАО "АвтоВАЗ" , Росія, м. Тольятті, Південне шосе 36

