
BAW WARRIOR
Double Cabin Single Cabin

Еквівалент роздрібної ціни автомобіля, USD із ПДВ 35 600 33 800
Двиrун/Тиn трансмlсil
Двигун
КПП
Технічні характеристики автомобіля:
Довжина / Ширина / Висота, мм
Розміри кузова, довжина/ширина/висота (мм) 1460/1687/480 2327/1814/480
Вантажопідйомність, кг 1 805 1 925
Кількість місць 5 2
Тип палива / об'єм баку
Витрата палива, л/100км
Кліренс, мм
Шини, розміри
Споряджена вага, кг 2 150 2 030
Повна допустима вага, кг
Шасi те система рульовоrо упрівлiння
Привід
Гідравлічний підсилювач керма ● ●
Регулювання куту колонки керма ● ●

Передня підвіска

Незалежна (розрізний міст);
Двоважільний;

 Циліндричні пружини з гідравлічними 
амортизаторами;

Стабілізатор поперечної стійкості.

Залежна (нерозрізний міст);
Ресори з гідравлічними амортизаторами;

Стабілізатор поперечної стійкості

Сталеві колісні диски ● ●
Зовнiшнє обладнання
Дзеркала задньго огляду з ручним регулюванням ● ●
Передній і задній буксирувальний крюки ● ●
Внутрiшнє обладнання
Цифровий годинник ● ●
Розетка 12В ● ●
Безпека
ABS+EBD (система проти блокування коліс при гальмуванні) ● ●
Передні 3-х точечні ремені безпеки ● ●
Мультимедiа
FM радіо | MP3 програвач ● ●
Система кондиціонування
Кондиціонер ● ●
Освітлення
Передні головні ліхтарі із захистом від пошкоджень ● ●

Прайс-лист діє станом на 01.08.2022 року. Вказані ціни включають ПДВ та є рекомендованими і можуть відрізнятися від остаточної ціни. ТОВ «Агсолко Україна» залишає за собою право змінювати ціну без 
попереднього повідомлення. Точні ціни вказуються у договорах купівлі-продажу автомобіля, які підписані з офіційним дилером в Україні. Даний прайс-лист не є публічною офертою, призначений тільки для 

інформаційних цілей і не може бути використаний як документ, що встановлює зобов’язання компанії ТОВ «Агсолко Україна». Актуальні ціни уточнюйте в салонах офіційних дилерів. Всі розрахунки проводяться в 
національній валюті, за міжбанківським курсом на дату оплати. Детальні умови гарантії та обмеження вказані у сервісній документації.

08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Індустріальна, 31
Телефон +38 050 353 26 27

  www.bigbugcars.com

Гарантія: 36 місяців або 50 тис. км (в залежності від того, що наступить раніше)

5110 / 1850 / 2025

ДП / 70 л

3 955

10,5

LT265/75R16

4WD

240

2,4, турбодизельний, YCY24140-60A, 140 к.с., 400 Нм, євро 6
5МТ


