
РАЗМЕРИ

ESCALADE

TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ДВИГАТЕЛ

Тип двигател 6.2L V8 Мощност (hp/kW @ rpm) 426/313@5,600

Задвижване AWD Въртящ момент (Nm @ rpm) 621@4,100

Ускорение 0 - 100 (км/ч) 6.7 Места 7 / 8

Максимална скорост (км/ч) 180 Резервоар (L) 98

Теглителна способност (колесар/ремарке) 750/2,575 Тегло (кг) 2,710 / 2,732

Багажник (L) (зад 1-ва / 2-ра / 3-та седалка) 2,668/1,461/431 Просвет (мм) 203

Ъгъл на (захождане/напускане) 15.7°/23.1°

РАЗХОД НА ГОРИВО *

Разход на гориво - градско (л/100км) 17.1 CO2 емисии - комбиниран (гр/км) 287

Разход на гориво - извънградско (л/100км) 9.9 Категория на енергийна ефективност M

Разход на гориво - комбиниран (л/100км) 12.6 Емисионен клас Euro 6

* Всички данни са за базови модели със стандартно оборудване. Изчисленията за разход на гориво са извършени според Regulation 2007/715/EU (NEDC) на база нетно тегло, 

измерено съобразно разпоредбите на директивата. Наличието на допълнително оборудване може да бъде причина разходът на гориво както и CO2 емисиите да се увеличат

спрямо посочените стойности. Данните за CO2 емисии не касаят конкретни автомобили и не представляват част от търговска оферта.

Посочените данни са актуални към момента на публикуване. За актуализации и повече информация посетете http://media.gm.com.
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РАЗМЕРИ

ESCALADE ESV

TЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

ДВИГАТЕЛ

Тип двигател 6.2L V8 Мощност (hp/kW @ rpm) 426/313@5,600

Задвижване AWD Въртящ момент (Nm @ rpm) 621@4,100

Ускорение 0 - 100 (км/ч) 6.9 Места 7 / 8

Максимална скорост (км/ч) 180 Резервоар (L) 117

Теглителна способност (колесар/ремарке) 750/2,175 Тегло (кг) 2,800 / 2,820

Багажник (L) (зад 1-ва / 2-ра / 3-та седалка) 3,424/2,172/1,113 Просвет (мм) 203

Ъгъл на (захождане/напускане) 15.9°/19.5°

РАЗХОД НА ГОРИВО *

Разход на гориво - градско (л/100км) 17.1 CO2 емисии - комбиниран (гр/км) 287

Разход на гориво - извънградско (л/100км) 9.9 Категория на енергийна ефективност M

Разход на гориво - комбиниран (л/100км) 12.6 Емисионен клас Euro 6

* Всички данни са за базови модели със стандартно оборудване. Изчисленията за разход на гориво са извършени според Regulation 2007/715/EU (NEDC) на база нетно тегло, 

измерено съобразно разпоредбите на директивата. Наличието на допълнително оборудване може да бъде причина разходът на гориво както и CO2 емисиите да се увеличат

спрямо посочените стойности. Данните за CO2 емисии не касаят конкретни автомобили и не представляват част от търговска оферта.

Посочените данни са актуални към момента на публикуване. За актуализации и повече информация посетете http://media.gm.com.
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