


Комплектація

Рівень комплектації Comfort

Системи безпеки і захисту автомобіля

Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира •

ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль •

Штатна протиугінна система •

Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX •

Іммобілайзер двигуна •

Центральний замок з дистанційним керуванням •

Дитячий замок безпеки в задніх дверях •

Задні триточкові ремені безпеки для трьох пасажирів •

Захист двигуна •

Автоматична активація аварійної сигналізації при екстреному гальмуванні •

Комфорт

Кондиціонер •

Камера заднього виду •

Система допомоги при паркуванні (задній парк-тронік) •

Електричні склопідіймачі в передніх і задніх дверях •

Електричне регулювання дзеркал •

Інформаційний дисплей водія, бортовий комп'ютер •

Шкіряне оздоблення керма •

Регулювання кермової колонки по висоті •

Затримка вимикання передніх фар - функція "Follow me home" •

Електрорегулювання кута нахилу фар головного світла •

Гідропідсилювач керма •

Попільничка і прикурювач •

Обігрів лобового скла •

Внутрішні особливості салону / інтер'єр

Шкіряне оздоблення салону •

Інтер'єр автомобіля виконаний у темних тонах •

Регулювання водійського сидіння по висоті •

Передній центральний підлокітник з боксом •

Задній центральний підлокітник з підстаканниками •

Спинка заднього сидіння в пропорції 60/40 з трьома підголівниками •

Аудіосистема

Кольоровий 7" сенсорний дисплей з керуванням аудіосистемою та радіо •

4 динаміка + Управління аудіосистемою на кермі •

Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв Bluetooth, USB, AUX-IN, Ipod •

Слот для SD-карти •

Зовнішні особливості / екстер'єр

Легкосплавні диски (205/55 R16) •

Сталеве запасне колесо (R15) •

Передні безкаркасні склоочисники •

Денні ходові фари •

Зовнішні дзеркала зі світлодіодними покажчиками поворотів •

Світлодіодні (LED) задні фари •

Хромовані накладки на вікнах •

Заводське тонування скла •



DREAM TEAM
ДИЗАЙН
Дизайн ARRIZO 7 створений 

командою професіоналів 

екстра класу відомих своїми 

роботами у всьому світі: 

Джеймс Брейн Хоуп працював 

у компаніях Opel, Ford та Chrysler; 

Хакан Сарачоглу приймав участь 

у створенні дизайну моделей  

Porsche; Клаус Баденхузен в минулому 

головний інженер Benz Group and Design. 

Самовідданість та співпраця цих видатних майстрів створили 

неповторний дизайн нового поккоління автомобілів CHERY.

КЕРМО ЗІ 
ШКІРЯНИМ 
ОЗДОБЛЕННЯМ 
ТА УПРАВЛІННЯМ 
АУДІОСИСТЕМОЮ
Шкіряне оздоблення 

ефективно запобігає ковзанню, 

а багатофункціональні кнопки 

на кермі поліпшують комфортне 

керування під час ізди.

Кольори кузова

Ink 
black

Dakar 
brown

Flame 
red

Nasdaq 
silver

Platinum 
grey

Chery 
white



СИСТЕМА ДОПОМОГИ 
ПРИ ПАРКУВАННІ

Задній парк-тронік із камерою заднього виду

Завдяки високопродуктивним ультразвуковим 

датчикам і ширококутному дизайну перешкоди 

виявляються в радіусі 1,5 м, збільшуючи можливість 

виявлення сліпих зон і кутів. Крім того, система 

відображає точне розташування перешкод позаду 

автомобіля, а відстань до перешкод додатково  

вказується за допомогою звукових сигналів.

ПЕРЕДНІ ФАРИ 
У СТИЛІ «СОКОЛИНОГО ОКА»
Стрімкий дизайн передніх фар зі стильними хромованими елементами 

у поєднанні із новітніми технологіями забезпечують відмінний рівень 

яскравості, проникнення світлових променів та мінімальні втрати 

сили світла. Функція затримки виключення фар («limp home» або 

«follow-me-home») на час від 30 до 120 секунд вже включена в базову 

комплектацію.

КОНСТРУКЦІЯ КУЗОВУ “3R”
Конструкція створена із використанням сталевих елементів високої та надвисокої міцності, що 

складають понад 44,5% ваги автомобіля. Отримані шляхом термоформації (із ефективною межею 

плинності до 1600 MPa) такі елементи покращують міцність конструкції у 3-5 разів та забезпечують більш 

високий рівень пасивної безпеки.

Новітня конструкція та системи ARRIZO 7 завжди подбають 

про вашу безпеку, а результат у 5 зірок C-NCAP 

(системи оцінювання рівня безпеки транспортних засобів) 

є безумовним тому підтвержденням. 2015



СВІТЛОДІОДНІ 
(LED) ЗАДНІ 
ФАРИ
Використання світлодіодів 

у задніх фарах забезпечує 

безперебійну роботу протягом 

100 000 годин, більш швидкий 

час відклику та збільшений 

сервісний інтервал.

КОЛЬОРОВИЙ 7-МИ 
ДЮЙМОВИЙ СЕНСОРНИЙ ЕКРАН
Підтримує 4 основні режими підключення, 5 аудіо форматів, у т.ч. mp3 і wma, 13 відеоформатів, 

включаючи avi і rmvb, зарядку USB-пристроїв і підключення iPod, щоб ви могли з радістю 

користуватися сучасними технологіями.

ШАСІ
Ретельно відкалібровані 

компанією LOTUS, відомим 

британським виробником 

спортивних автомобілів, 

функції 29 деталей 

оптимізованого шасі 

забезпечують комфорт і 

стійкість роботи автомобіля, 

досягаючи рівня показників 

німецьких автомобілів.



10-СПИЦЕВІ 
ЛЕГКОСПЛАВНІ 
КОЛІСНІ ДИСКИ
Стильний і динамічний дизайн колісних дисків із 5-ю 

спареними спицями, які звужуються від зовнішнього 

діаметра колеса до центру, надає відчуття динаміки 

і потужності, а широкі шини гарантують стабільну і 

комфортну їзду.

R16

БЕНЗИНОВИЙ 
ДВИГУН 1.6DVVT
Використання конструкції із двома 

верхніми розподільними валами, 

подвійним незалежним управлінням 

системою фаз газорозподілу 

(DVVT) та змінною довжиною 

впускного колектора (VIS) дозволяє 

отримати максимальну потужність 

у 126 к.с.

Об’єм м бббббаббабабааагагагб гажажажа
ввівівідвідідіддддддідвідддідідіддддд



ВИСОКІ ЕКОЛОГІЧНІ СТАНДАРТИ 
МАТЕРІАЛІВ САЛОНУ
ARRIZO 7 може похвалитися відсутністю різких запахів у салоні, та використанням при його 

створенні матеріалів та елементів інтер’єру із низьким рівнем дифузії, що відповідає вимогам 

європейських стандартів (VDA). Рівень запахів ≤ 3,5, VOC ≤ 50 UGC/г, індексні показники по 

рівню бензолів, альдегідів і кетонів відповідають вимогам GB/T27630, що допомагає створити 

безпечну та затишну атмосферу.

30 ВІДСІКІВ ДЛЯ 
ЗБЕРІГАННЯ 
РЕЧЕЙ
Відсіки для зберігання речей, що 

органічно розташовані в салоні 

автомоблія дозволяють 

комфортно розмісити всі речі від 

дрібничок до достатньо великих.



ТОВ «Сі Ей Автомотів»

www.chery.ua 0-800-5000-19
*Експлуатаційні витрати палива можуть відрізнятися від наведених даних залежно від умов експлуатації. Вартість дзвінків відповідно 
до тарифів Вашого оператора зв’язку. Зовнішній вигляд автомобілів може відрізнятися від наведених у рекламних матеріалах.

Технічні характеристики
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Загальні дані

Тип приводу передній (4x2)

Дверей/місць 4 / 5

Дорожній просвіт, мм 152

Мінімальний діаметр розвороту, м 11,2

Об'єм багажного відділення, л 455

Тип підсилювача керма Електричний

Ємність паливного баку, л 50

Споряджена маса / повна, кг 1 425 / 1 725

Двигун та трансмісія DVVT 1,6л. - MT5

Модель ACTECO - SQRE4G16, бензиновий

Тип

Вертикальний, рядний, 4-циліндровий, 4-тактний, з рідинним 
охолодженням і двома верхніми розподільними валами, 

подвійне незалежне управління системою фаз газорозподілу 
(DVVT) і зміною довжини впускного колектора (VIS)

Робочий об'єм, см куб. 1 598

Максимальна потужність (к.с.) при обертах 126 / 6150

Максимальний крутний момент (Нм) при обертах 160 / 3900

Клас токсичності Євро-5

Ступінь стиснення 11:1

Акумулятор 12В, 60Ач

КПП Механічна, 5-ти ступінчаста

Ходова частина

Передня підвіска
Незалежна, типу McPherson, амортизатори двосторонньої 

дії зі стабілізатором поперечної стійкості

Задня підвіска
Багатоланкова незалежна, амортизатори двосторонньої дії 

зі стабілізатором поперечної стійкості

Передні гальма / Задні гальма Дискові / Дискові з барабанами для стоянкового гальма

Можливі розміри колісних дисків 195/65 R15 (15x6J), 205/55 R16 (16x6 1/2J)

Тиск повітря в холодних шинах, кПа 220

Експлуатаційні показники DVVT 1,6л. - MT5

Витрати палива* у міському циклі, л/100 км 9,2

 у заміському циклі, л/100 км 6,5

 у змішаному циклі, л/100 км 7,5

Максимальна швидкість, км/год 185

Прискорення від 0 до 100 км/год, с 11,8


