
                         New Generation

                        
                    H6

Turbo Turbo
Мотор 2.0 GDIT 2.0 GDIT

Трансмисија 7 DCT 7 DCT
Погон 4X2 4X4

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Должина mm 4653 Капацитет на мотор cc 1998 1998
Ширина mm 1886 Максимална моќност hp 204/5500 204/5500
Висина mm 1724 Максимален вртежен момент Nm 320/2000-3200 320/2000-3200
Растојание меѓу оските mm 2738 Забрзување 0-100  kph sec 9,9 9,9
Клирeнс mm 190 Максимална брзина kph 200 200
Пристапен агол ° 21/27 Потрошувачка на гориво-комбинирано l/100km 7,4 7,4
Број на врати count 5 Гориво type бензин бензин
Број на седишта count 5 Емисија на гасови EURO 6 gr/km 169 169
Волумен на т.простор mm 620-1290 Тежина на возило kg 1710 1710
Резервоар l 60 Максимална дозволена носивост kg 2220 2220

Носивост kg 510 510



ТРАНСМИСИЈА / СУСПЕНЗИЈА SUPREME
7 DCT автоматски менувач ●

Целосна суспензија, McPherson напред и Мultilink назад ●
БЕЗБЕДНОСТ

ABS + EBD + TCS + RMI + ESC + вентилирачки предни и задни дискови ●
BAS -асистенција при кочење ●

                                                                                                                   BOS - систем кој дава приоритет на сопирачката кога и педалот за гас е притиснат ●
ESP -електронски систем за стабилност ●

HDC, HHC - систем за помош при спуштање и качување на нагорнини ●
RMI - систем против превртување ●

TPMS - систем за следење на притисокот во гумите ●
                                                                                                   ESS - автоматско активирање на стоп светлата при запирање во итен случај ●
                                                                                                                                                Предни, странични воздушни перничиња за прв ред на седишта ●

Воздушни перничиња тип "завеси" ●
Челични потпори на вратите, Енерго-апсорбирачки браници ●

Висински прилагодливи појаси во три точки за сите седишта, Затегнувачи на предни ●
ISOFIX систем за безбедносни седишта за деца ●
Предупредувачки сигнал за заборавени светла ●

Предупредувачки светла за отворена врата и неактивен сигурносен појас ●
Автоматско заклучување на врати по 20 kph/ заклучување на задни врати за деца ●

Прекин на довод на гориво во случај на незгода ●
Електронски имобилајзер и вграден алармен систем ●

  ФУНКЦИОНАЛНОСТ
                                                                      Двозонска клима со автоматска регулација на температурата и  со филтер за полен ●

                  AQS - Систем за контрола на квалитетот на воздухот  во купето ●
                                                                                                                  Загреана шофершајбна и загревање на млазници за бришачи ●
                                                                                                                                                       ACC - адаптивен Cruise Control систем со копчиња на волан ●

                                                                                                                                                                            ICA - интелигентен асистент за сообраќај по автопат ●
ТЈА -  асистенција во сообраќај ●

Интелигентен асистент за вртење ●
                     TSR - систем за препознавање патни знаци , аларм за надмашена брзина ●

Електронска рачна сопирачка и функција за автоматско задржување ●



EPS Електронски серво управувач ●
Централно заклучување со далечинска контрола, Функција  "Find me" ●

Ел.подигнување на прозорци со функција против приклештување и авто функции ●
                                          Електрично прилагодливи и загревани странични ретровизори ●
           Ретровизори со автоматско повлекување до каросеријата и вградени трепкачи ●

PDC - систем за контрола на далечината при паркирање наназад со помош на сензори за паркирање ●
                     CTA - B- Систем за предупредување за сообраќај позади возилото при возење наназад ●

Предни паркинг сензори ●
Задни паркинг сензори ●

Автоматско активирање на предните сензори за паркирање ●
FAPA - целосно автономен систем за паркирање ●

360◦ камера за преглед на просторот околу автомобилот ●
BSD - систем за следење на мртвата зона околу автомобилот ●

LCA - Ацистенција при замена на лента ●
LDW - Систем за предупредување при напуштање на лентата на движење ●

LKA - ацицтенција за одржување на движење во лента ●
LCK - асистенција за одржување автомобилот во центарот на коловозната лента ●

DFMS - систем за следење на замор кај возачот ●
                                                    FCW Предупредување за опасност од преден судир ●
                                  AEB - автономен систем за сопирање во итни случаи ●

VRU - асистент за автономна итна помош запирање со функцијата за препознавање велосипедист ●
RCW - систем за предупредување за судир при возење наназад ●
Автономен асистент за итни случаи при кочење на мала брзина ●

Помошник за автономно запирање во итни случаи на раскрсница ●
Автоматски фарови со светлосен сензор ●
Автоматски бришачи со сензор за дожд ●

DRL - дневни светла ●
Пристап до возилото без клуч ●

Стартување на возило без клуч ●
3 режими за прилагодување на воланот - Light, Comfort, Sport ●

5 режими на возење - Режими на шофиране - Normal, Sport, Eco, Snow, Off - Road ●



АУДИО И МУЛТИМЕДИЈА
Аудио пакет: број на звучници 8

Аудио систем со MP5, RDS радио и 2 USB порти ●
Head - Up Display ●

Мултифункционален волан ●
Мултимедијален систем со 12,3” екран на допир со висока резолуција ●

Поврзување со Android Auto, Apple Car Play и Bluetooth ●
Дигитална инструмент табла со 10,25” дисплеј ●

ЕНТЕРИЕР
Кожен волан со греење ●

WPC - држач за безжично полнење ●
USB излез за предни и задни седишта ●

Волан со контролни перца за мануелна промена на брзините ●
Седишта обложени со кожа ●

Електронско прилагодување на возачкото седиште во 6 позиции ●
Мануелно прилагодување на положбата на совозачкото седиште во 4 насоки ●

Греење на предните седишта ●
Вентилација на предните седишта ●

Греење на задните седишта Греење на задните седишта ●
Прилагодлив потпирач за раце помеѓу предните седишта со држачи за чаши ●

Асиметрично делива задна клупа во сооднос 60/41 ●
Висински прилагодливи потпирачи за глава за сите седишта ●

Електро-хроматски внатрешен ретровизор ●
Осветлување во кабината и багажниот простор, Светла за читање ●/●

Покривка на багажен простор на повлекување ●
USB излез за DVR ●

2 Х 12V приклучок за напојување ●
НАДВОРЕШНОСТ

Bi-LED фарови ●
Ел.регулација на фаровите по висина ●

Паметни светла за магла,проширување на зона на осветленост за време на вртење ●
Задни LED светла за магла ●

Заден спојлер со вградено стоп светло ●



Електрична врата од багажникот ●
Затемнети задни стакла ●

Панорамски покрив со електрична регулација ●
19" алуминиумски тркала, големина 225/55 R19 ●

Резервна гума со големина T135 / 90 R17 ●
          

ЦЕНА НА ВОЗИЛО со ДДВ
H6 2.0 GDIT, 7DCT  Цена во ЕУР Цена во Денари

Погон на предни тркала 2WD 34.000,-€ 2.108.000,- Ден.
Погон на сите тркала 4WD 36.700,-€ 2.275.400,- Ден.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ Цена во ЕУР Цена во Денари
Металик боја 800,-€ 49.600,- Ден.

Плински уред Landi Renco со поддршка на фабричка гаранција 1.200,-€ 74.400,- Ден.
Панорамски сончев кров 2.000,-€ 124.000,- Ден.

                                                   



                                                                              ИЗБОР НА БОИ
                          

                                                                                     ДИМЕНЗИИ

                                                                        *Толту Моторс дооел Скопје го задржува правото за промена на цените и спецификациите без претходна најава
                                                           Толту Моторс дооел Скопје ул.Скупи бр.1, 1000 Скопје, Телефон +389 2 2655-655, +389 2 2654-654 e-mail:prodazba@greatwall.mk


