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Tiggo7 chega neste mês às
concessionárias
Lançamento da Chery foca em
conforto, mais espaço e segurança
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Apresentado no Salão Automóvel de São Paulo de 2018, o
Tiggo7, terceiro SUV produzido no Brasil pela Caoa Chery,
chega às concessionárias da
marca neste mês.
O veículo, desenvolvido para
um público que precisa de
um carro com mais espaço e
conforto para a família, será
comercializado em duas versões: T (R$ 106.990) e TXS
(R$ 116.990).
O novo carro tem 4.505mm
de comprimento, 1.837mm
de largura e 1.670 de altura,
além de um entre-eixos longo de 2.670mm que garantem
ainda mais espaço para os
ocupantes, principalmente
os do banco traseiro.
O porta-malas acomoda até
414 litros de bagagem (até o vidro) e 1.100 litros com o encosto do banco traseiro rebatido.
Performance.

O veículo possui potência máxima de 150cv / 147cv (etanol/
gasolina) a 5.500 rpm e torque
máximo de 21,4 kgfm (etanol

/gasolina),
o que proporciona
excelente
desempenho para o
carro, principalmente nas
acelerações e
retomadas de velocidades.
O Tiggo7
também recebeu a transmissão automática de dupla embreagem de seis velocidades,
que permite o melhor aproveitamento do motor. As marchas
podem ser mudadas automaticamente ou manualmente.
O SUV também conta com
dois modos de condução: Eco,
privilegiando o consumo de
combustível, e Sport para uma
dirigibilidade mais esportiva. E
possui sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré ou câmera com visão de 360°, equipamentos que
permitem ao motorista um controle em tempo real dos arredores do veículo, minimizando a
“zona cega” durante manobras
e estacionamento.
O SUV chega ao mercado
nas cores preto, prata e cinza
(metálicas), além do branco
perolizado.n
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