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Vybavení Vozidla LADA 2111i
. imobilizér
. sk|opná Zadní sedad|a pro Zvětšení

zavazadlového prostoru dělená V poměru 2:1

. systém palUbní kontro|y

. míslo pro Umístění4 reproduktorťr

. systém automatického udržování tep|oty v interiéru
vozid|a v p ednastavenlich'C

. elektromagnetické otevírání 5{ ch dve í
r osvětlenli zavazadlovÝ prostor s odkládacími mísly

pro uložení v bavy vozid|a
o bodová svítilna V interiéru pro čtení
. hodiny
e vl7škové nastavení Volantu a nastavení

bezpečnostních pásťl
o integrovanli spojler v p edním nárazníku
. elektrické stahování bočních p edních

a zadních oken dve í
o centrální zamykání dve í -

- jen u vybran ch modelťl

N/OTOH

typ

objem cm3

vlikon (kWoťmin)
max. točiv moment (Nm/oťmin)

druh paliva

Vst ikování paliva

KABoSÉRlE
počet míst k sezení
poČet dve í

dé|ka (mm)

šírka (mm)

vliška (mm)

rozvor (mm)

objem Zavazadlového prostoru (dm')

H|\i 0TNoSTl
pohotovostní (kg)

užitečná (kg)

celková (kg)

PHOVoZNÍ VLASTNOSTI
maximá|ní rychlost (km/hod)

spotreba pa|iva d|e EU (l/100 km)

město
mimo město
kombimovaná

8V
1 499

57,215400
1 1 9/2800
BA95N

vícebodové

16V

1 499

66,7/5600
127,513700

BA95N
vícebodové

Dvouprostorové pětidvé ové kombi se vyznačuje osobit}im designem s nápadně obl mi
konturami samonosné karosérie z pozinkového plechu.

Tento automobil je nezaměniteln m p ítelem těm, kte í často pot ebují prevážet větší
náklad. Zadní sedadla lze složit Iak, že vznikne prostor o objemu 750 litrLj, [Vimoto má tento
automobil pevně zabudované st ešní konzole pro umístění dalšího nákladu. Velká prosklená
plocha zaručuje posádce vozu v borny p ehled o dopravní situaci, P ístrojová deska i celli
interiér je ešen účelně a s ohledem na celkovou ergonomii a funkčnost. Vnější zrcátka jsou
ovládána zevnit automobilu, volant i vrchní chyty bezpečnostních pás jsou vliškově
nastavitelné. Prostor karosérie umožňuje pohodlné cestování Sti osobám. Topení s automa-
ticklim udržováním nastavené teploty zabezpečí p íjemné cestování.

Vozidlo je vybaveno vp edu nap íč uložen, m zážehov, m osmiventilov}im nebo šestnácti-
ventilov}im adov m čty válcem o objemu 1500 cm' s více bodovlim vst ikem paliva. Nezávisle
zavěšená kola prední nápravy systémem lVcPherson jsou poháněna p es pětistupňovou
p evodovku. P ední brzdy jsou kotoučové (ventilované), zadní bubnové, IVaximální váha
p ívěsu 400 kg, brzděného 800 kg.
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e-mail: cslada@mbox,vol.cz, internet: www.Iada,cz

základní technické udaie

{\


