


AGRESÍVNA PREDNÁ MRIEŽKA  

INŠPIROVANÝ 
ELEGANCIOU 
GEPARDA  

ŠTYLIZOVANÉ KĽUČKY DVERÍ  



Jedinečný dizajn vozidla je porovnateľný s pôvabnou líniou bežiaceho geparda.    
Mohutné podbehy zdôrazňujú pôsobivú veľkosť vozidla.  
Od štýlových kľučiek dverí nie je možné odtrhnúť zrak.                                      

Stačí sa pozrieť na agresívnu prednú masku a hneď vidíte túžbu automobilu       
vrhnúť sa na všetko, čo stojí pred ním. Je to proste dravec. 
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 1 Agresívna predná mriežka  

 2 Štýlové kľučky dverí  

 3 Elegantné zadné svetlá  

 4 Dvojité športové výfuky  

 5 Disk z ľahkej zliatiny MAHINDRA 17" 

 6 Aerodynamické pozdĺžny strešný nosič   

 7 Predné svetlomety s funkciou natáčania do zákrut  

 8 Predné silné hmlové svetlá 

 9 Predné svetlomety s LED obrysovými svetlami 

 10 Elektricky riadené sklápanie a nastavenie spätných zrkadiel                                               

XUV 500 je lídrom aj v dizajne. Len jeden pohľad a zistite, že každý prvok bol umelecky vytvorený. Vytesané, aerodynamické 
telo, ktoré sa postará o neobmedzené potešenie z jazdy. Dojíte športove výfuky. Aj unikátne navrhnute koncové svetla. Všetko 
ukazuje na to, že pred vami je umelecké dielo. 

STATICKY NASTAVOVATEĽNÉ SVETLOMETY S LED OBRYSOVÝMI SVETLAMI 
Svetlomety sú vybavene radom LED parkovacích svetiel a žiarovkami s vysokou intenzitou 
svietenia, ktoré ponúkajú výrazne lepšie osvetlenie ako štandardné halogénové žiarovky. 
Svetlomety majú unikátnu vlastnosť – tkz. statické nastavenie. Keď je automobil v zákrute, tak svet-
lomety automaticky osvetľujú cestu podľa natočenia vozidla, čo výrazne zlepšuje viditeľnosti. 



mHAWK MOTOR 
2.2 litrový motor mHAWK 140 poskytuje impozantný výkon 140HP a krútiaci moment 330Nm. 
Je to športové SUV 5 generácie s turbodúchadlom s variabilnou geometriou, ktorá zais-
ťuje okamžité zrýchlenie XUV500 od 0-60kmp/h len za 5,4 sekundy. Len šliapnuť na 
pedál a pozerať sa na krajinu. Aj cez tento výkon vám XUV500 zaručuje vynikajúcu spot-
rebu: s 1litrom prejdete 15.1km (6,6l/100km) (ARAI). 

MICRO HYBRID TECHNOLÓGIA 
 
Micro Hybrid technológia pomáha šetriť ako prírodu tak aj pohonné hmoty. Automaticky 
prepína motor do pohotovostného režimu 2,5 sekundy po zaradení prevodového stupňa 
na neutrál keď stojíte na červenú alebo v dopravnej zápche. Keď šliapnete na spojku, 
vozidlo sa okamžite prebúdza k životu. Tým dosahuje automobil vyššiu efektívnosť   
spotreby paliva a nižšie emisie CO2. 



POHON 4×4 (AWD) S INTERAKTÍVNYM TORQUE 
MANAGEMENT SYSTÉMOM (ITM) 
 
Tu je ďalšia unikátna funkcia, ktorá nefiguruje vo väč-
šine vozidiel - inteligentný pohon všetkých kolies tech-
nológia vyvinutá s BORG WARNER pre XUV500. 
Systém pohonu všetkých kolies (4×4) umožňuje zlepšiť 
jazdné vlastnosti v teréne tým, že distribuuje výkon 
medzi predné a zadné kolesá – ITM systém monitoruje 
rýchlosť kolies, polohy volantu a plynového pedálu 
a podľa toho distribuuje krútiaci moment. Ak koleso 
začne preklzávať, krútiaci moment je automaticky pre-
smerovaný na kolesá v trakcii.  

Plynulý prechod z 2WD na AWD bez zásahu vodiča vám poskytne komfort neporovnateľný 
s konvenčnými vozidlami.  
 
 
 
 
ŠPORTOVÉ ODPRUŽENIE 
 
Športové korene XUV500 znamenajú aj športové odpruženie. MCPHERSON odpruženie vpredu 
a nezávislé zavesenie multi-link vzadu naprojektované v spolupráci s LOTUSOM, čo je jedno zo svetovo 
najznámejších mien v motoristickom športe. 

ŠKRUPINOVÁ KONŠTRUKCIA 
 
V konštrukcii XUV500 je podstata 
nekompromisnej jazdnej dynamiky. 
Škrupinová konštrukcia sa nachá-
dza iba u najmodernejších SUV. 
Karoséria a podvozok sú integrova-
né do jedného zariadenia. Výsled-
kom je vynikajúci pomer výkonu 
k hmotnosti a vynikajúca manévro-
vateľnosť vozidla 



 

6-PALCOVÝ FAREBNÝ DOTYKO-
VÝ DISPLEJ INFORMAČNÉHO 
SYSTÉMU 
 
Navigačný informačný systém patrí 
k najlepším vo svojej triede. Na 6 
palcovom LCD displeji sa nachá-
dzajú všetky ovládacie prvky, ktoré 
potrebujete: ovládanie hudobných 
funkcií, ovládanie teploty, ovlá-
dacie prvky navigácie a ďalšie. 2 
DIN DVD/CD/MP3 prehrávač, vsta-
vaná anténa v prednom skle, 6 rep-
roduktorov s krištáľovo čistým zvu-
kom, 2 vstavané výškové reproduk-
tory. Systém ponuka plné pripoje-
n ie  iPodu.  Prehrávanie v idea 
z DVD alebo cez USB. Navigačný 
informačný systém s Blue Sense 
technológiou umožňuje spárovať 
až 5 mobilných telefónov pomocou 
Bluetooth. Prístup k telefónnemu 
z o z n a m u ,  u s k u t o č ň o v a n i e 
a prijímanie hovorov je štandar-
dom. 
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 1 Interiér v koži v dvoch odtieňoch  

 2 Štýlové vnútorne salónne osvetlenie  

 3 8-spôsobov nastavenia kožených sedadiel s plnou bedrovou opierkou 

 4 Hlasové ovládanie autorádia a tempomatu  

 5 Chladiaci box na stredovej konzole  

 6 Športová prístrojová doska s 3D budíkmi  

 7 Jedinečný stredový panel  v štýle vodopádu  

Interiér XUV500 je potiahnutý kožou. Dvojfarebné kože-
né čalúnenie s kvalitou, ktorá patrí k najlepším vo svojej 
triede, poukazuje na našu vášeň, ktorú venujeme kaž-
dému detailu. Kovový akcent na kľučkách dverí, stredo-
vej konzole a volante vozidla podčiarkujú prémiový di-
zajn vozidla.  
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FLEXIBILNÉ SEDADLÁ A VEĽKÝ BATO-
ŽINOVÝ PRIESTOR 
 
XUV500 ponúka niekoľko možností nastavenia 
sedadiel od  2 sedadiel  po 7 miest na sedenie - 
podľa vašej potreby. Posledné dva rady sedadiel 
dokážete úplne sklopiť, takže transformuje vozidlo 
na vozidla perfektne vhodné na vašu dovolenku.  





ODKLADACIE SKRINKA S DRŽADLOM NA NOTEBOOK  DRŽIAK OKULIAROV A ZRKADLO NA KONVERZÁCIU  

CHLADIACI BOX NA STREDOVEJ KONZOLE  

ŠTÝLOVÉ VNÚTORNE SALÓNNE OSVETLENIE  



Volant s úpravou sklonu a možnosťou výsuvného nastavenia má pomôcť vodičovi nájsť si čo najlepšiu pozíciu, ktorá 
zabezpečuje pohodlie a potešenie z jazdy.  
Vyjadriť svoje želanie na to stačia len vaše slová. Hlasové povely, spoločne s Blue Sense technológiou, vám umožnia 
ovládať hlasom radu systémov ako je rádio, CD, USB, iPod, Bluetooth audio a pomocné pripojené zariadenia.  
Tempomat umožňuje, aby vaše XUV500 bolo nastavené na mód auto-pilota. Riadenie bez stresu a únavy a to najmä na 
dlhé diaľničné úseky. Udržiava rýchlosť XUV500 na nastavenej úrovni a umožňuje vykonávať malé zmeny v rýchlosti bez 
použitia plynového pedálu.  



6 AIR BAGOV 
Šesť airbagov má za úlohu posilniť bezpečnosť vo vozidle. Airbagy vodiča a spolujazdca, bočné airbagy a hlavové airbagy 
vás bezpečne ochránia.  

Electronic Stability Program (ESP) s systém Rollover Mitigation je stále v najvyššej pohotovosti a 
neustále sleduje pohyb a smer vozidla. Keď systém zistí stratu kontroly na vozidlom, brzdy sa automa-
ticky zapínajú a krútiaci moment na príslušné koleso sa zníži až  po okamih, keď je stabilita vozid-
la  obnovená. Systém Rollover Mitigation identifikuje potenciálne nebezpečné jazdné podmienky, kto-
ré by mohli viesť k prevráteniu vozidla. Dostatočne dlhý čas  predtým, než sa stane situácia nebezpeč-
nou, vyšle signál pre systém ESP, ktoré vstupuje do kontroly riadenia rýchlosti vozidla, aby obnovil 
stabilitu. Uisťujeme vás, že jediná vec, ktorá bude mimo kontroly, je tep vášho srdca!  

Kontrola zabrzdenia v kopci a kontrola vozidla pri zjazde z kopca zabraňuje vozidlu, aby 
zišlo dozadu, keď zastavíte na svahu, zatiaľ čo pri zjazde z kopca systém identifikuje strmosť 
zjazdu a zapína sa, aby asistoval tak, aby automobil zišiel z kopca so zvýšenou opatrnosťou.  

Anti-lock Braking System (ABS) s Electronic Brake-force Distribution (EBD) skracuje brzdnú 
dráhu a výrazne zvyšuje bezpečnosť vodiča a cestujúcich. EBD zaisťuje, že na základe miery spoma-
lenie pri brzdení je brzdná sila nie konštantná, takže  zadné kolesá sa nikdy úplne nezabrzdia, čo za-
braňuje, aby sa vozidla dostalo do rotácie. Sila sa rozdeľuje medzi predné a zadné kolesá na základe 
reakcie kolesa a úrovne spomaľovania. Elektronický brzdový asistenčný systém zapína maximálnu 
brzdnú silu v čo najkratšom čase pri núdzovom brzdení, a tým pomáha zastaviť vozidlo rýchlejšie.  



TECHNICKÉ PARAMETRE  

MOTOR M Hawk 2.2 
Emisná norma Euro 5B 
Typ 4-valec 16V 
Objem (cm3) 2 179 
Výkon (kW/ot/min) 103 / 3 750 
Max. otáčavý moment (Nm/ot/min) 330 / 1 600-2 800 
Druh paliva Nafta 
Vstrekovanie CRDi 
PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO     
Pohon FWD AWD 
Typ prevodovky šesťstupňová manuálna 
ROZMERY     
Typ karosérie 7-miestna, 5-dverová 
Dĺžka (mm) 4 585 
Šírka (mm) 1 890 
Výška (mm) 1 785 
Rázvor (mm) 2 700 
Objem batožinového priestoru 7 / 5 miest na sedenie (l) 93 / 702 
HMOTNOSŤ 
Prevádzková (kg) 1 935 
Užitočná (kg) 575 
Celková (kg) 2 510 
Max. váha prívesu (kg) 750 
- brzdeného (kg) 2 500 
PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI 
Maximálna rýchlosť (km/hod) 180 
Spotreba paliva podľa EU (l/100 km):   
- kombinovaná 6,5 7,0 
Emisia CO2 (g/km):     
- kombinovaná 172 184 
Objem palivovej nádrže (l) 70 
Polomer zatočenia (m) 5,6 
Čas nábehu na rýchlosť 100 km/hod (s) 12.5 
Svetlá výška (cm) 20 
PODVOZOK   
Predná / zadná náprava tlmičové vzpery McPherson so stabilizátorom / viacprvková 
Predné / zadné brzdy Kotúčové s vnútorným chladením / kotúčove 
Rozmer pneumatík 235/65 R17 M+S 

 
w w w . m a h i n d r a . e u . s k  
Spoločnosť SlovLADA si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť. 

http://www.mahindra.eu.sk

