


ZREDUKOVANÝ 
POHON 4X4 



Nie je to len úžitkové vozidlo. Je to oveľa viac. Žiadne iné vozidlo v tejto triede 
Vám nemôže ponúknuť výkon a spoľahlivosť veľkého vozidla s pohonom 4x4. 
Vozidlo je vybavené prídavnou prevodovkou a redukciou s možnosťou zapínania 
4x4 za jazdy, má veľké uhly predného a zadného nájazdu a výkonný motorom s 
nízkou spotrebou, robustný rám z lisovanými oceľovými nosníkmi. Jeho malá 
dĺžka, je rozhodujúca pri parkovaní v stiesnených priestoroch alebo v horských 
zákrutách, ktoré prejdete s pokojom a istotou. 
A AK VÁS ZAUJÍMA, KOĽKO TO VŠETKO BUDE STÁŤ, TAK NEMUSÍTE MAŤ 
OBAVY. ŽIADNY STRACH! 



ABY SME POCHOPILI, V ČOM 
SKUTOČNOSTI SÚ ODLIŠNÉ, 
MUSÍTE VYLIEZŤ AŽ NA VRCHOL. 



Tí, ktorí pracujú potrebujú priestor. Nielen naložiť akýkoľvek typ zariadenia, ale 
tiež pre cestovanie v pohodlí. Vzhľadom k tomu, že robotníci chcú pohodlie, ale 
aj štýl je toto vozidlo zrodené slúžiť Vám v každom smere. Jeho nastaviteľné 
predné sedadlá a bederná opierka (sedadlo vodiča), spĺňajú všetky 
požiadavky na Vaše ergonomické potreby. Asymetricky delené zadné sedadlá 
(60/40) sú pripravené k sklopeniu, a vďaka exkluzívnym systémom "Jóga 
sedenie", poskytujú veľký komfort. Je zdôraznený každý detail. 
Integrovaný audio systém s MP3 a ovládacími prvkami na volante, s 
automatickou klimatizáciou, palubným počítačom (Driver Information System) 
a veľa úložných priestorov, 
Je navrhnutý tak, aby vytvoril ideálne prostredie pre realizáciu akejkoľvek činnosti. 
Profesionálne využitie vyžaduje veľa miesta, obratnosť, ale predovšetkým 
bezpečnosť za každých podmienok. UŽ MÁTE NÁPAD NA TO, AKO TO VYUŽIŤ? 

“Yoga sedadlá“ sú úplne sklápateľné. 



Konečne  SUV, ktoré ste čakali! 
Pohodlné, ale pevné a robustné, kompaktné a pritom priestranné a všestranné, silné, 
ale agilné a spoľahlivé. Vhodné pre každú potrebu vďaka voliteľnému pohonu 4x4 . 
Blato, výmole, sneh, nič nemôže zastaviť od dosiahnutiu svojho cieľa. 
Pracuje so všetkým, čo potrebujete. Je možné naozaj ťahanie prípojných vozidiel 
bez rizika ohrozenia spojky na kopci alebo klzkom teréne. 
Vďaka mobilite  a pohonu 4x4 je ďalej umocnená asistenčnými systémami rozjazdu 
do svahu a jazde z kopca, čo zaisťuje optimálne radenie i v najkritickejších 
situáciách. Jeho osvedčený common rail 2.179cc turbo dieselový motor 16-ventil, 
poskytuje 120 koní, s veľkorysým krútiacim momentom 290 Nm. Je učenlivý 
a výkonný pri nízkych otáčkach motora. Žiadny kompromis .Palubné zariadenie 
poslednej generácie: predné  airbagy, systém proti zablokovaniu kolies  (ABS), 
elektronická kontrola stability (ESC), klimatizácia, elektrické ovládanie okien , 
centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním, tempomat, Start & Stop, imobilizér, 
elektrické nastavenie svetiel, predné hmlové svetlomety. To všetko je súčasťou 
štandardnej výbavy! 
To všetko Vám dáva pocit istoty. A ak chcete, aby Vás nasledoval všade, je 
pripravené práve pre vás. 
NÁSOBTE SVOJ POTENCIÁL. 

AKÉKOĽVEK PRÁCA JE VEĽMI 
JEDNODUCHÁ, AK MÁTE 
SPRÁVNU TECHNIKU. 

so systémom 
podpory do 
kopca 

Bez  systému 
podpory do 
kopca 

bes ESC 

s ESC 





Disk z ľahkej zliatiny MAHINDRA 16" Hydraulický posilňovač riadenia Elektrické zapínania 4WD a redukcia 

Lakovaný nárazníky  Štvorramenný multifunkčný volant s ovládaním na  rádio a tempomát Bočné stúpačky   

Ochranné lišty dverí  Systém Stop & Start  Osvetlenie v interiéri na čítanie 

ABS, Airbag vodiča a spolujazdca Palubný počítač + ukazovateľ vonkajšej teploty Plnohodnotné rezervné koleso 

Elektronický stabilizačný program (ESP)  Centrálne zamykanie + diaľkové ovládanie centrálneho zamykania Vyhrievané zadné sklo   

Trojbodové bezpečnostné pásy a výškovo nastaviteľné opierky hlavy na všetkých sedadlách Systém  FOLLOW ME HOME Tónované sklá 

CAR-HIFI set (autorádio CD/MP3/USB prehrávačom, anténa,  4 reproduktory) Lakťová opierka predných sedadiel Otáčkomer 

Detská poistka Výškové nastavenie volantu Odkladacia schránka spolujazdca 

Predné hmlovky Klimatizácia s mechanickým ovládaním a recirkulácia vzduchu Predné a zadné zásterky 

Denné svietenie Schránka na okuliare Ovládania autorádia na volante 

Imobilizér Tempomát  Kontrolka otvorených dverí 

Alarm k diaľkovo ovládanému centrálnemu zamykaniu Elektrické sťahovanie  predných okien dverí Hydraulický posilňovač riadenia 

Uzamykateľné veko palivovej nádrže Elektrické sťahovanie  zadných okien dverí Elektrické ovládané spätné zrkadlá                                                

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE A PRÍSLUŠENSTVO 

MOTOR  HMOTNOSŤ  
Emisná norma Euro 5B Prevádzková (kg) 1 850 
Typ M Hawk 2.2 4-valec 16V Užitočná (kg) 660 
Objem (cm3) 2 179 Celková (kg) 2 510 
Výkon (kW/ot/min) 88 / 3 750 Max. váha prívesu (kg) 750 
Max. otáčavý moment (Nm/ot/min) 290 / 1 600-2 800 - brzdeného (kg) 2 500 
Druh paliva Nafta PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI  
Vstrekovanie CRDi Maximálna rýchlosť (km/hod) 180 

PREVODOVÉ ÚSTROJENSTVO     Spotreba paliva podľa EU (l/100 km):   
Pohon 4WD - kombinovaná 8,5 
Typ prevodovky päťstupňová manuálna Emisia CO2 (g/km):   

- kombinovaná 226 
Typ karosérie 5-miestna, 5-dverová Objem palivovej nádrže (l) 55 
Dĺžka (mm) 3 985 Svetlá výška (cm) 20 
Šírka (mm) 1 840 PODVOZOK   
Výška (mm) 1 900 Predná / zadná náprava tlmičové vzpery McPherson so stabilizátorom / viacprvková 
Rázvor (mm) 2 760 Predné / zadné brzdy Kotúčové s vnútorným chladením / bubnové 
Objem batožinového priestoru 5 / 2 miest na sedenie (l) 450 / 700 Rozmer pneumatík 215/65 R16 
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info@mahindra.eu.sk

Díler automobilov LADA a MAHINDRA
LADA & Mahindra Dealer, v. o. s.

0988 100 100
Službu Infolinky technicky zabezpečuje Mediatex s.r.o.,  
P.O. BOX 60, 830 00  Bratislava, SR.  Cena zavolania: 0,50€ s DPH/minúta.

www.facebook.com/LADAandMAHINDRA
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