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základnítechnické daje
N/oToR
typ 21214 kat
objem (cm") 1690
vrtání/zdvih (mm) 82 x 80
kompresní poměr 9,3 : 'l

v kon (kWot/min) 59/5400
max. točivy moment (Nm/oVmin) 13313200
druh paliva BA 95B
vst ikování jednobodové, GM

KARoSERlE
počet míst k sezení
počet dve i
délka (mm)
šírka (mm)
v ška (mm)
rozvor (mm)
objem zav azadlového prostoru (dm')

HMoTNoSTl
pohotovostni (kg)
užitečná (kg)
ce|ková (kg)

PRoVoZNl VLAsTNoSTl
maximální rychlost (km/hod)
spotreba paliva dle EU (l)

měSto
mimo město
kombinovaná

objem palivové nádrže (l)
poIoměr zatáčení (m)

* v provedení PRAKT|K

2+2 l 2"
J

4085
1 680
1 640
2200

1 190 / 1830-

Vozy Lada Niva se v uplynulém období staly nejprodávanějšími terénními .automobily
na českém automobilovém trhu. Na náš trh p ichází novinka LADA NlVA SPEClAL v prod-
loužené verzi se zvětšenlim objemem zavazadlového prostoru p i zachování všech schop-
ností a dovedností, kter mi si tento automobil získal své p íznivce. Jde o dvouprostorov}i
t ídve ovli terénní automobil s vysokou prťlchodností, která je zaručena pohonem všech
čty kol. P i jízdě po silnici však dosahuje rychlosti až 130 km/hod, Vozidlo je vybaveno
zážehovym motorem o objemu 1700 cm3 a jednobodovl7m vstrikovánim paliva od firmy
General N4otors a t ícestn m ízenym katalyzátorem. P evodovka je mechanická pětistup-
ňová, s azením na podlaze, doplněná p ídavnou p evodovkou s uzávěrem mezinápravového
diferenciálu.

Zvětšen objem zavazadlového prostoru ocení p edevším všichni, kte í pot ebují
spolehliv pracovní automobil, všichni pro něž se staly nutností časté vlijezdy do
obtížného terénu a milovníci náročnl7ch sportovních aktivit. Vozy LADA Niva Speciál umožní
spolehlivou p epravu osob a materálu i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Pro zákazníky vyžadující co největší zavazadlovy prostor je p ipravena i modifikace LADA N|VA - PRAKT|K SPEC|ÁL s dvěmi místy
k sezení a zvětšen m prostorem pro náklad na obsah 1830 dm'. Pro toto vozidlo je možn17 odpočet DPH.
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Váš prodejce vozťt LADA:
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e-mail: cslada@mbox.vol.cz, internet: www.lada.cz
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