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Changan Hunter
İşləmək üçün yaradılıb. 
Güvənmək üçün doğulub.
CHANGAN HUNTER özündə “sərt” sözünü tam şəkildə ehtiva edir. 
Çətin yollardan güvənlə keçmək və  ağır yükləri daşımaq üçün 
hazırlanmışdır. İstər iş üçün, istərsə də şəxsi əyləncə üçün tam 
yüklənməyə hazır avtomobildir.
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Güc və potensial 
üst-üstə düşdükdə...
Hunter hər dəfə sükan arxasında olduğunuz zaman daha çox güvən 
verir. Beləliklə, istər yedəkləyin, istərsə də evə gedirsinizsə, əmin 
ola bilərsiniz ki, Hunter kifayət qədər yük daşıya bilər. Avtomobilin 
yük hissəsi 1.2 tona qədər yükü götürə bilir. Ümumilikdə isə 3.5 Tona 
qədər yükü çəkmək qabiliyyətinə malikdir.
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Güclü və aqressiv. 
Guiness rekordçusu
Gücünü hərəkətdə və sürətdə göstərir. 150 at gücü, 1.9 litr Turbo Dizel mühərrik 
ilə möhtəşəm performans nümayiş etdirir. Avtomobil üst səviyyə stabilizasiya və 
manevr qabiliyyətinə sahibdir. 1 dəqiqə içində 14 dövr çarpaz manevr qabiliyyəti 
ilə yarışmada Guiness rekordunu qazanıb.
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Möhkəmliyin rahat tərəfi!
Funksionallıq və rahatlığın optimal qarışığı olan HUNTER geniş daxili interyeri 
ilə sürücü və sərnişinlərə çoxlu yer təqdim edir. Yolun yaxın və ya uzaqlığından 
asılı olmayaraq hər kəsin rahat olmasını təmin edir.
Avtomobilin salonu müasirdir, buna adətən daha yüksək sinif avtomobillərində 
rast gəlinir. Keyfiyyətli dəri oturacaqlar avtomobilə lüks görüntü bəxş edir.
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İdarə etməyin 
ağıllı yolu
Ağıllı sürücülük sistemi ilə yolda olarkən 
hər şeyə nəzarət etməyinizə kömək olur. 
Sürücü rahatçılığı üçün multisükanla təchiz 
olunmuşdur.
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Hunter
(LEVEL 1)

Mühərrik

Sürətlər qutusu

Sürətlənmə

Fırlanma anı (N.M)

Ölçülər (mm)

Təkər bazası (mm)

Klirens (mm)

1.9L, 150 a.g.

6 pilləli 6 MT  

14.5-100km/s

350

5330/1930/1835

3180

220

Texniki Göstəricilər

Audiosistemin sükandan idarəolunması

4 dinamik Hallogen fənərlər

Turbo Dizel

Anti-blik arxa görüntü güzgüsü Arxa park radarlar

Rənglər



Changan rəsmi 
servis mərkəzi
Changan rəsmi avtoservisi avtomobillərə bütün növ 
texniki servis xidmətini həyata keçirir. Peşəkar ustaların 
xidmətindən istifadə etməklə avtomobilinizin sazlığından 
əmin qala bilərsiniz. Changan servis mərkəzində bütün 
avtomobillər üçün dəmirçi, rəngsaz, cilalama, bufer təmiri, 
armatur işləri də həyata keçirilir. Avtomobilinizin bütün 
problemlərini aradan qaldırmaq üçün servisimizə 
müraciət edə bilərsiniz.



5 il və ya
150.000 km

zəmanət




