Tarraco
SEAT

Ние в SEAT вярваме, че придвижването трябва да бъде
лесно – за всеки.
Автомобили, които ви се иска да покарате, защото
изглеждат чудесно и създават дори още по-приятно
усещане, когато сте зад волана им. Големи SUV-ове,
eHybrid-и, електрически скутери и велосипеди. Решения
за мобилност, които да направят по-интелигентно
придвижването във вашия град. По-весело. По-забавно.
И най-вече по-лесно.

Прави
движението
по-лесно.
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Да направиш следващата стъпка в живота си не означава да се откажеш от това, което обичаш. Означава
да научиш нови неща. Да споделяш с тези, които имат
значение. И да се наслаждаваш на преживявания заедно
с тях. SEAT Tarraco е големият SUV за тези, които никога не искат да спират да растат заедно с тези, до
които искат да бъдат, докато растат. Защото всяко желание, през което преминете, от пътуване през
цялата страна до плуване с акули, ви прави по-близки,
докато сте заедно - и в бъдеще.

Вземете
всичко.
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Сподели
твоя стил.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

SEAT Tarraco се предлага със съвременни, модерни
елементи на интериорния дизайн, които усъвършенстват всяко каране. За комфорт и класа изберете
между Alcantara® текстилна и кожена тапицерия
Vienna или за спортна изтънченост заложете на
Bucket seats. Направете го по ваше предпочитание
с табло в ярко бяло, дърво или сребро. Черната облицовка на покрива допълва всяко вътрешно покритие.
Единственият въпрос е: С кого ще му се насладите?
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Сияние отвътре.

ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН

В какво настроение ще бъдете днес? SEAT Tarraco ви позволява лесно да адаптирате интериорното осветление
спрямо това как се чувствате в момента посредством
многоцветното амбиентно осветление. Задайте желания нюанс, който можете да изберете от общо осем цвята, при които можете да регулирате и интензитета на
осветяване. За още по-висока яркост интериорното осветление в пространството за краката ви осигурява
възможност за лесен достъп, а благодарение на две светлини за четене отпред ще можете да осветите целия интериор само с натискане на бутон. В допълнение, LED
светлини са интегрирани във вътрешните дръжки на
вратите, за да ви позволят да излезете лесно.
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Свят от
приключения.
Те ви очакват.
Новият интелигентен асистент HolaHola на
SEAT ви позволява да управлявате и командвате вашия автомобил само с гласа си.

Подлежащият на конфигурация според индивидуалните желания на клиента 10,25-инчов SEAT
Digital Cockpit сега позволява 3 отделни функции да бъдат изкарани на лесно видимия дисплей. Тъчскрийнът на таблото ви осигурява 3
допълнителни панела, които могат да се показват едновременно. Пълна свързаност и максимално добра прегледност.
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TEХНОЛОГИЯ

Свържете вашия смартфон към 9,2-инчовия
тъчскрийн посредством Apple CarPlay™ или
Android Auto™ и управлявайте любимите си
приложения и музика. Насладете се на естествен балансиран звук, който идва от 10-те премиум високоговорителя на аудиосистемата
BeatsAudio™ с прецизна настройка.
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Трябва да се чувствате сигурно.
Във всяка стъпка от вашия път.
SEAT Tarraco е проектиран с основната идея
вие да се чувствате добре на борда. Ето
защо той разполага с напредничави функции
за безопасност и последен писък на техниката асистиращи системи за водача. Всичко, от което се нуждаете, за да се движите
безстрашно напред.

Travel Assist.

Adaptive Cruise Control Predictive.

Traffic Sign Recognition.

Pre-Crash & Rollover Assist.

Вашите очи и уши. Специална система от функции, проектирани да ви държат нащрек за случващото се на пътя чрез комбиниране действието на Lane Assist, Trafc Jam Assist, Адаптивен
круиз контрол и Automated Lane Change.

В комбинация с Navi System+ 9,2” ACC получава
възможност да „предсказва“, тъй като разпознава завои и ограничения на скоростта.

Side Assist.

СИГУРНОСТ

Side Assist може да разпознава приближаващи
автомобили извън вашата зона на видимост,
като ви известява с предупредителен сигнал,
за да ви помогне при изпреварване или смяна на
лентата.
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Какво ви очаква? Вградената предна камера ви
позволява да виждате ограничения на скоростта и забрани за изпреварване директно
на SEAT Digital Cockpit.

Ако автомобилът отчете опасност от инцидент,
системата Pre-Crash Assist затяга предпазните
колани, затваря прозорци и др. А при преобръщане
на автомобила Rollover Assist автоматично задейства системи като Emergency Call.

Семейният живот може да ви постави пред
по-големи предизвикателства от покоряването на която и да е планина. Ето защо новият
SEAT Tarraco e-HYBRID разполага с достатъчно
пространство и отлична свързаност, така че
цялото семейство да бъде щастливо при всяко
пътуване. Хибридното задвижване, което
може да осигури до 245 к.с., не само превръща
този Tarraco в най-мощния до момента, но и в
най-екологичната модификация, която някога
сме създавали.

Перфектен за
семейство и
други екстремни
спортове.
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Повече от семеен автомобил.

За градска мобилност без ограничения шофирането
в изцяло електрически режим позволява да изминавате до 49 км без отделяне на вредни емисии с едно
зареждане. Превключете на бензинова тяга, за да
достигнете до където пожелаете благодарение на
комбиниран пробег до 730 км.

Погрижили сме за зареждането.

SEAT Home charger (с възможност за инсталация от
професионалист) ви позволява да зареждате напълно
батерията у дома само за 3 часа и 40 минути*, а разширяващата се мрежа от обществени зарядни станции по улиците ще ви даде възможност да осигуряте
заряд на батерията си, когато сте навън из града.

батерията и степента на остаряване на батерията, както и от употреба на друго електрическо оборудване в автомобила по време на зареждане.

Електрификация означава да притежаваш свободата
да шофираш без ограничения - както в града, така и
максимално динамично извън него.

* Времето за зареждане може да варира в зависимост от външната температура и температурата на батерията, състоянието на батерията, заряда на

Вземете всичко.
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Искате още?
Вземете още.
Спортен стил и отвътре, и отвън, уникални за FR
детайли и визия, която излъчва характер. Комбинирайки
сурова сила с уникална изтънченост, линията FR докосва
всички сетива.

FR.

Пуснете слънчевите лъчи.

Насладете се отвътре на тези великолепни слънчеви дни благодарение на широкия панорамен покрив.

Най-доброто е по-добро.

Върховите за линията алуминиеви джанти SUPREME 20” Matte Machined в цвят
Cosmo Grey. Просто няма нищо по-добро.
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Защо да се
задоволяваме с малко?
Величествени 20-цолови фрезовани алуминиеви джанти. Радиаторна
решетка, направена по метода на горещото щамповане. Дизайн, който излъчва изисканост и отвън, и отвътре. Оборудването Xcellence е
за тези, които знаят, че когато искат да вземеш от живота всичко,
което ти предлага, всеки детайл е от значение.

Определен от вашия стил?

Оборудването Xcellence е предназначено
за тези, които искат повече. При това до
най-малките детайли като отличителното лого върху праговете.

Не трябва да започвате с малко.

С величествените 20-цолови матови фрезовани алуминиеви джанти можете да се осмелите да живеете нашироко. Леки. Стилни. И
най-големите в историята на марката SEAT.
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Xcellence.

Лесно е да
имаш всичко.
Когато знаеш какво искаш, е лесно да покажеш своя истински
стил. С 18-цолови фрезовани алуминиеви джанти и ключови
характеристики отвън и отвътре оборудването Style e за
всеки, който знае точно от какво има нужда.

Style.

Доброто не е достатъчно добро.

Когато става въпрос за вкус, вашата интуиция
знае най-добре. Оборудването Style комбинира
стилен дизайн и качество с всичко, което вашето преживяване зад волана заслужава.

В живота не бива да има ограничения.

Performance 18-цоловите фрезовани алуминиеви
джанти ще ви отведат до желаната дестинация.
И отвъд нея.
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Джанти.
17"

18"
DYNAMIC 17″
BRILLIANT SILVER
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

PERFORMANCE 18″
37/1 BLACK MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ

St

St

19"

20"
EXCLUSIVE 19″
NUCLEAR GREY MACHINED
АЕРО ДЖАНТИ
XC

EXCLUSIVE 19″
COSMO GREY MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

SUPREME 20″
37/2 SPORT BLACK MATTE MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
XC
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SUPREME 20″
37/3 COSMO GREY MACHINED
АЛУМИНИЕВИ ДЖАНТИ
FR

Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

St
XC
FR

Цветове.

ORYX WHITE3,4

St XC FR

REFLEX SILVER²

St XC

MERLOT RED²,⁴

St XC FR

ATLANTIC BLUE²

St XC

Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

DARK CAMOUFLAGE³,4

St XC FR

DOLPHIN GREY²,4

St XC FR

URANO GREY¹,4

St XC FR

DEEP BLACK²,4

St XC FR
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St
XC
FR

¹Стандартен.
²Металик.
³Специален металик.
⁴Със странични огледала в
цвят Cosmo Grey за FR.

Тапицерии.

ТЕКСТИЛНА OLOT С ЧЕРНИ ВЛОЖКИ ОТ ALCANTARA®

МИКС
30

St

FR

ТЕКСТИЛНА BAZA С ВЛОЖКИ ОТ ALCANTARA®

КОЖЕНА VIENNA BLACK

XC

FR

КОЖЕНА VIENNA BLACK

XC

Style
Xcellence
FR
Серийно
Опция

St
XC
FR
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Екологична
информация.
Аеродинамика

Профил SEAT Eco Drive

Светлини

Качествo на въздуха

Двигатели

Възобновяеми и рециклирани
материали

Подобрена аеродинамика на автомобила
благодарение на оптимизиран дизайн на
купето, на джантите и на охладителната
система.

Дизеловите двигатели разполагат с оптимизирана система за третиране на отработените газове, система Selective Catalityc
Reduction (SCR), с впръскване на AdBlue® на
две точки в генерацията за допълнително
намаляване на азотните оксиди.

Move to ZERO – екологичната мисия на SEAT.
Климатични промени.

Ресурси.

Качество на въздуха.

Екологична съвместимост.

Режимът ECO позволява да шофирате
автомобила с редуцирани параметри на
двигателя и трансмисията, за да бъдат
намалени разходът на гориво и вредните
емисии.

• e-HYBRID: нулеви вредни емисии в електрически режим.

Купе

Използване на високоякостна стомана,
която в комбинация с технологията за горещо щамповане позволява намаляване на
дебелината и на теглото без влошаване
на характеристиките.

Предните и задните светлини са 100%
LED, което значително редуцира консумацията на ток и увеличава живота и ефективността на светлините.

Използване на възобновяеми материали
(памук, натурална гума и целулоза), както
и на рециклирани материали (пластмаса)
в различни части на автомобила.
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Екологична
информация.
Гуми

Акустика

e-Range monitor

Седалки

Intelligent Hybrid

Нулеви вредни емисии

Гумите с ниско съпротивление при търкаляне намаляват коефициента на съпротивление при търкаляне.

Използването на новите елементи от PUR
пяна намалява емисиите на летливи органични съединения (ЛОС) в интериора с до
50%.

Всички версии разполагат с двойни уплътнения на вратите, благодарение на което
нивата на шум биват понижени, а комфортът става по-висок.

Функция, която помага на водача да съхранява електрическа енергия и да оптимизира консумацията й спрямо планирания
маршрут.

Информира водача за увеличението на
пробега в изцяло електрически режим
(при изключен ДВГ).

Индикация, която указва разстоянието,
изминато от водача при нулеви вредни
емисии в изцяло електрически режим.
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SEAT Tarraco

Спецификации на двигателите.
Двигател

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW)
ACT MQ-6 Start/Stop

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW)
DSG-7 Start/Stop

2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW)
DSG-7 4Drive Start/Stop

2.0 EcoTSI 245 к.с. (180 kW)
DSG-7 4Drive Start/Stop

Шаси

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW)
ACT MQ-6 Start/Stop

Работен обем (cc)

1,498

1,498

1,984

1,984

Задно окачване

Многораменно, винтови пружини и хидравлични амортисьори

Цилиндри/клапани (общо)
Диаметър и ход на буталото (mm)
Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Система за впръскване на горивото
Запалване

Атмосферно/свръхпълнене
Гориво тип

Количество моторно масло (I)
Контрол на емисиите
Алтернатор (A)

Акумулатор (Ah/A)

Динамични постижения

4/16

74.5/85.9
10.5

110 (150)/5,000-6,000
250/1,500-3,500

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
Бензин/ROZ 95
4.8

EU6

110 - 140 - 180

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16

74.5/85.9
10.5

110 (150)/5,000-6,000
250/1,500-3,500

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
Бензин/ROZ 95
4.8

EU6

110 - 140 -180

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16

82.5/92.8
12.20

140 (190)/4,200 - 6,000
320/1,500 - 4,100

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
Бензин/ROZ 95
6.6

EU6

110 - 140 -180

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

4/16

82.5/92.8
9.6

180 (245) / 5,000 - 6,500
370/1,600-4,300

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор
Бензин/ROZ 95
6.6

EU6

110 - 140 -180

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

Максимална скорост (km/h)

199 (5)

199 (6)

210 (5)

228 (5)

Ускорение 0-100 km/h (s)

9.9

9.5

7.8

6.2

Ускорение 0-80 km/h (s)

Ускорение 80-120 km/h (s)
Ускорение 1000 m (s)

Разход на гориво

6.7

12.5

31.5

6.6

12.4
31.3

5.2

10.1

29.3

4.1

8.4

26.9

Предно окачване
Кормилнa уредба

Диаметър на завой (m)
Спирачна система

Тип предни и задни спирачки
Предни спирачки (mm)
Задни спирачки (mm)

Колела
Джанти
Гуми

Размери

Обем на резервоара (l)

6.8

(*) 6.5 / (**) 6.6

(*) 8.5 / (**) 8.6

9.2

Маса

Комбиниран (l/100 km)

(*) 5.9 / (**) 6.0

(*) 5.9 / (**) 6.0

7.0

7.5

Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

Комбиниран по WLTP (l/100 km)

Емисии CO2

(*) 5.4 / (**) 5.5
6.6 - 7.7

(*) 5.5 / (**) 5.6
7.0 - 8.1

6.1

7.8 - 8.7

6.5
8.4 - 9.2

CO2 при градско шофиране (g/km)

155

(*) 150 / (**) 152

(*) 195 / (**) 196

211

CO2 комбинирано (g/km)

(*) 135 / (**) 138

(*) 135 / (**) 137

160

171

CO2 при извънградско шофиране (g/km)
CO2 комбиниран цикъл по WLTP (g/km)

(*) 123 / (**) 127
150 - 174

(*) 126 / (**) 129
160 - 184

(*) 139 / (**) 140
176 - 198

148

340×30

340×30

Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател
Предни дискови вентилирани/задни дискови
314×30

314×30

7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43
8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38

7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43
7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43
7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J× 20 ET38 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38 8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38

215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V
255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V
255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

300×12

2,790

Обем на багажника (l)

2.0 EcoTSI 245 к.с. (180kW)
DSG-7 4Drive Start/Stop

11.9

Междуосие (mm)

Следа отпред/отзад (mm)

2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW)
DSG-7 4Drive Start/Stop

R-EPS (Rack Electric Power System)

SUV

Градски (l/100 km)

Извънградски (l/100 km)

Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори

Тип

Дължина/широчина/височина (mm)

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW)
DSG-7 Start/Stop

300×12

300×12

310×22

215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V
235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V
255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V
255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

4,735/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива)
1,585/1,574

5 места: 760 - 7 места: 230/700 (при сгънат 3-ти ред седалки)
Предно: 58 /Дв. задвижване: 60

Зареден с оперативните флуиди и водач (кg)

(*) 1,576/(**) 1,615

(*) 1,611/(**) 1,656

1,749 (*)/1,794 (**)

(*) 1,769/(**) 1,814

Максимално допустимо тегло (kg)

(*) 2,150/(**) 2,320

(*) 2,180/(**) 2,360

2,360 (*)/2,500 (**)

(*) 2,360/(**) 2,500

Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)

Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)

(*) 876/700 - (**) 876/739
750

2,000
1,800

(*) 911/700 - (**) 913/743
750

2,000
1,800

(*) 990/759 - (**) 992/802
750

2,250
2,250

(*) 1,000/769 - (**) 1,002/812
750

(*) 2,300/(**) 2,400
(*) 2,300/(**) 2,400

191 - 208

(*) 5 места. (**) 7 места.
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Двигател

Цилиндри/клапани (общо)

Работен обем (cc)

Диаметър и ход на буталото (mm)

Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)

Система за впръскване на горивото

Запалване

Атмосферно/свръхпълнене

Гориво тип

Количество моторно масло (I)

Контрол на емисиите

Алтернатор (A)

Акумулатор (Ah/A)

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h)

Ускорение 0-80 km/h (s)

Ускорение 0-100 km/h (s)

Ускорение 80-120 km/h (s)

Ускорение 1000 m (s)

Разход на гориво
Градски (l/100 km)

Извънградски (l/100 km)

Комбиниран (l/100 km)

Комбиниран по WLTP (l/100 km)

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop
| SCR DSG-7 Start/Stop

4/16

1,968

81/95.5

16.0

110 (150)/3,250 - 4,200 | 110 (150)/3,000 - 4,200

340/1,600 - 3,000 | 360/1,600 - 2,750

Директно впръскване: Common Rail

Компресионно

С турбокомпресор

Дизел

5.3

EU6

110 - 140 -180

2.0 TDI 200 к.с. (147 kW)
SCR DSG-7 4Drive Start/Stop

Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори

81/95.5

Кормилнa уредба

R-EPS (Rack Electric Power System)

15.5

147 (200)/3,600 - 4,100

400/1,750 - 3,500

Директно впръскване: Common Rail

Компресионно

С турбокомпресор

Дизел

5.3

EU6

110 - 140 -180

199 (6) | 196 (6)

210 (6)

10.2 | 10.1

5.1

7.8

11.0

32.2 | 31.8

29.2

6.0 | (*) 5.5 / (**) 5.7

6.5

4.1 | (*) 4.1 / (**) 4.2

4.8 | 4.7

4.9

5.5

5.3 / 6.0 | 5.4 - 6.0

6.2 - 7.0

CO2 при градско шофиране (g/km)

159 | (*) 145 / (**) 149

171

CO2 комбинирано (g/km)

127 | (*) 123 / (**) 125

144

Емисии CO2

CO2 при извънградско шофиране (g/km)
CO2 комбиниран цикъл по WLTP (g/km)

(*) 107 / (**) 108 | (*) 109 / (**) 111
139 / 156 | 140 - 157

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop
| SCR DSG-7 Start/Stop

Предно окачване

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

14.5 | 11.5

Шаси

4/16

1,968

59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420

7.3 | 6.8

SEAT Tarraco

Спецификации на двигателите.

(*) 128 / (**) 129

Задно окачване

Диаметър на завой (m)
Спирачна система

Тип предни и задни спирачки
Предни спирачки (mm)

Задни спирачки (mm)

2.0 TDI 200 к.с. (147 kW)
SCR DSG-7 4Drive Start/Stop

Многораменно, винтови пружини и хидравлични амортисьори
11.9

Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател
Предни дискови вентилирани/задни дискови
314×30

340×30

300×12

300×12

Джанти

7J×17 ET40 - 7J×18 ET43/7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38

7J×19 ET43 - 8J×20 ET41
8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38

Гуми

215/65 R17 99V - 235/55 R18 100V - 235/50 R19 99V
235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V
255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

Колела

Размери
Тип

SUV

Междуосие (mm)

2,790

Дължина/широчина/височина (mm)
Следа отпред/отзад (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Маса

Зареден с оперативните флуиди и водач (кg)

Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос

Максимално допустимо тегло (kg)

Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)

Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)
Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)

4,735/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива)
1,585/1,574

5 места: 760 - 7 места: 230/700 (при сгънат 3-ти ред седалки)
Предно: 58 /Дв. задвижване: 60

1,695 (*)/1,740 (**) | 1,728 (*)/1,773 (**)

(*) 965/730 - (**) 967/773 | (*) 999/729 - (**) 1,001/772

2,230 (*)/2,410 (**) | 2,270 (*)/2,440 (**)

750 | 750

2,200 | 2,200

2,000 | 2,000

1,780 (*)/1,826 (**)

(*) 1,006/774 - (**) 1,008/818

2,380 (*)/2,520 (**)

750

2,300 (*)/2,450 (**)

2,300 (*)/2,450 (**)

164 - 183

(*) 5 места. (**) 7 места.
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Двигател

1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW)
DSG-6 Start/Stop

Разход на електроенергия

1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW)
DSG-6 Start/Stop

Работен обем (cc)

1,395

Комбиниран по WLTP (kWh/100 km)

−

Цилиндри/клапани (общо)
Диаметър и ход на буталото (mm)
Степен на сгъстяване

Максимална мощност (kW (к.с.)/rpm)

Максимален въртящ момент (Nm/rpm)
Система за впръскване на горивото
Запалване

Атмосферно/свръхпълнене
Гориво тип

Количество моторно масло (I)
Контрол на емисиите
Алтернатор (A)

Акумулатор (Ah/A)

Електромотор/зарядна система
Макс. мощност (kW (PS))

Макс. въртящ момент (Nm)
Тип батерия

Капацитет на батерията (kWh)

Време за зареждане при AC 2.3 kW 0-100% SoC

Време за зареждане при AC 3.6 kW 0-100% SoC

Двигател с вътрешно горене
Макс. мощност (kW (HP)/rpm)

Макс. въртящ момент (Nm/rpm)

Динамични постижения
Максимална скорост (km/h)
Ускорение 0-80 km/h (s)

Ускорение 0-100 km/h (s)

Ускорение 80-120 km/h (s)
Ускорение 1000 m (s)

Разход на гориво

Режим поддържане на заряда на бат. по NEFZ (l/100 km)

Комбинирано по NEFZ (l/100 km)
Комбиниран по WLTP (l/100 km)

40

SEAT Tarraco

Спецификации на двигателите.
4/16

74.5/80
10

180 (245)
400

TSI директно впръскване
Електронно управляемо
С турбокомпресор

Комбиниран по NEFZ (kWh/100 km)
Пробег на ток по NEFZ (km)

Пробег на ток по WLTP (km)

Вредни емисии

CO2 комбинирано по WLTP Range (g/km)

−

EU6

Задно окачване

86 (117)
330

Литиево-йонна

Независимо тип McPherson - винтови пружини - хидравлични амортисьори

Кормилнa уредба

R-EPS (Rack Electric Power System)

Диаметър на завой (m)
Спирачна система

Тип предни и задни спирачки
Предни спирачки (mm)
Задни спирачки (mm)

Колела

3 ч. 33 мин.

Гуми

110 (150)/5,000 - 6,000
250/1,550 - 3,500
205 (5-та пред.)
5.6
7.5

9.0

29.3
−
−
−

−

Предно окачване

13

5 ч.

−
−

CO2 комбинирано по NEFZ (g/km)

Шаси

68/340

−

CO2 в режим за поддържане заряда на бат. NEFZ (g/km)

Бензин/ROZ 95
4.5

−

Джанти

Размери

Многораменно - винтови пружини - хидравлични амортисьори
11.9

Двукръгова, хидравлична с диагонално разделение и сервоусилвател
Предни дискови вентилирани/задни дискови
340×30
310×22

7J×19 ET43 - 8J×20 ET41/8.5J×19 ET38 - 8.5J×20 ET38

235/50 R19 99V - 235/45 R20 100V - 255/45 R19 100V - 255/40 R20 101V

Тип

SUV

Междуосие (mm)

2,790

Дължина/широчина/височина (mm)
Следа отпред/отзад (mm)
Обем на багажника (l)

Обем на резервоара (l)

Маса

Xcellence: 4,735/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива) FR: 4,728/1,839/1,658 (до покрива) - 1,665 (с рейките на покрива)
1,585/1,574
610
47

Зареден с оперативните флуиди и водач (кg)

1,868

Максимално допустимо тегло (kg)

2,390

Макс. доп. тегло с шофьор (kg) предна/задна ос
Макс. тегло за ремарке без спирачки (kg)

Макс. тегло за ремарке със спирачки 8% (kg)

Макс. тегло за ремарке със спирачки 12% (kg)

985/883
750

2,000
1,800

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.

TSI

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) ACT MQ-6 Start/Stop

Style

1.5 EcoTSI EVO 150 к.с. (110 kW) DSG-7 Start/Stop

2.0 EcoTSI 190 к.с. (140 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop
2.0 EcoTSI 245 к.с. (180 kW) DSG-7 4Drive Start/Stop

-

TDI

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR MQ-6 Start/Stop

2.0 TDI 150 к.с. (110 kW) SCR DSG-7 Start/Stop

2.0 TDI 200 к.с. (147 kW) SCR DSG-7 4Drive Start/Stop

e-HYBRID

1.4 TSI e-HYBRID 245 к.с. (180 kW) DSG-6 Start/Stop

-

-

Опция
− Не се предлага

За повече подробности и информация относно официалните данни за разхода и емисиите на въглероден диоксид (CO2), моля, посетете seat.bg.
Нашата продуктова гама автомобили и спецификациите им варират в зависимост от страната.
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Xcellence

FR

SEAT Tarraco

Размери.

Спецификации на двигателите.

SEAT се ангажира с политика на непрекъснато разработване на продукти и си запазва правото за
промени в спецификациите, цветовете и цените без предизвестие. Следователно информацията в
тази брошура може да бъде дадена само като насока. Въпреки че SEAT прави всичко възможно, за да
гарантира, че спецификациите са точни към момента на публикуване, винаги трябва да се свързвате с
упълномощения си SEAT партньор за получаване на най-новата информация. Поради ограниченията в
процеса на печат цветовете, възпроизведени в тази брошура, могат да се различават леко от
действителния цвят и материал. Този автомобил и всичките му части, както и оригиналните резервни
части, са проектирани в съответствие с правните разпоредби, уреждащи защитата на околната
среда, чрез използване на рециклирани/рециклируеми материали, с предприети мерки за подходящо
рециклиране за опазване и подобряване качеството на околната среда.
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