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Spesifikasi daihatsu sigra tipe r manual

Harga Daihatsu Sidra 2019 - Jika Toyota memiliki Calya, maka Daihatsu memiliki mobil MPV murah bernama Sidra. Mobil ini menggunakan platform mesin dan desain yang sama dengan calya. Karena Toyota dan Daihatsu bekerja sama dalam pengembangan mobil murah ini. Secara harga, nyatanya harga mobil Daihatsu Sidra lebih murah. Karena mobil ini tersedia dalam
varian mesin 1.0 Liter dan 1.2 Liter itu akan secara otomatis mempengaruhi harga jual. Masbro bahkan bisa mendapatkan mobil ini seharga 100 Juta. Harganya murah, bukan? Murah bukan berarti murah. Daihatsu membuktikan bahwa mobil ini sangat berkualitas dan layak dibeli dari masyarakat Indonesia. Daihatsu Sidra dapat menjadi solusi kebutuhan kendaraan roda empat
murah untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Fungsionalitas menjadi hal terpenting, sehingga beberapa fitur dikurangi untuk mengurangi harga jual daihatsu Sidra agar lebih murah. Sigra juga merupakan salah satu mobil LCGC terbaik di Indonesia, dan untuk mengetahui berapa biaya Daihatsu Sigra dan fitur-fiturnya, silakan merujuk pada informasi di bawah ini. Spesifikasi
Daihatsu Sidra 2019 dan Harga Daihatsu Sidra Engine Type1KR-VE, DOHC VVT-i, 3 Silinder, 12 Katup (Tipe D &amp; M)3NR-VE, DOHC Dual VVT-i, 4 Silinder, 16 Katup (Tipe X &amp; R)Volume998 cc Silinder (Tipe D &amp; M)1.197 cc (Tipe X &amp; R)Diameter x Langkah71,0 x 84,0 (Tipe D &amp; M)72,5 x 72×5 (Tipe X &amp; R)Daya maksimum67 PS /6000 rpm (Tipe D
&amp; M)88 PS/6.000 rpm(Tipe X &amp; R)Torsi maksimum89 kg.m/600 0 rpm(Tipe X &amp; R)Maksimum torsi89 Kg.m/6.000 rpm 4.400 rpm (Tipe D &amp; M)108 Kg.m/40 rpm (Tipe X &amp; R)SteeringRack & Pinion dengan Electric Steering System 5 Speed Manual/ Automatic 4 SpeedsTotal ada 4 jenis daihatsu , yaitu tipe D, M, X dan R. Setiap tipe masih terbagi menjadi
varian transmisi matic dan manual. Khusus untuk tipe D dan tipe M yang mengusung mesin 1KR-VE, DOHC VVT-i memiliki kapasitas 998cc yang dapat menyemburkan tenaga maksimum 67 PS pada 6.000 rpm dan torsi maksimum 89 kg.m pada 4.400 rpm Mesin 3 silinder memiliki 12 katup dan menggunakan sistem pembakaran injeksi bahan bakar elektronik yang membuat
konsumsi bahan bakar lebih efisien. Daihatsu Sidra adalah salah satu mobil paling efisien di Indonesia. Tentunya hal ini menambah daya tarik Daihatsu Sidra yang dikenal sebagai mobil murah. Namun untuk masbro yang memiliki uang lebih, maka kami sarankan Anda membeli Tipe X dan Tipe R yang mengusung mesin 3NR-VE, DOHC dengan teknologi DOHC berkapasitas
1.197cc. Mesin empat silinder ini memiliki 16 katup dengan tenaga 88 PS pada 6.000 rpm dan torsi 108 kg.m pada 4.200 rpm Daihatsu menyediakan sistem transmisi otomatis 4 percepatan untuk Tipe X dan tipe R. Sementara untuk tipe D dan tipe M hanya tersedia dalam varian manual 5 percepatan. Untuk mengoptimalkan kontrol mobil ini, Daihatsu melengkapinya dengan rack
&amp; pinion steering dengan sistem kemudi elektrik yang membuat setir lebih ringan saat dipanggil untuk bermanuver. Jangan menunggu Tilt Steering dan fitur kemudi teleskopik karena harga Daihatsu Sidra yang murah tidak memungkinkan penggunaan fitur tersebut. Spesifikasi Daihatsu SidraDimensi4070 x 1655 x 1600 mmPeriorative Distance180 mmJarak Pijak1,470 mm
(Depan)1.475 mm (belakang) WheelBase2.525 mm Tangki36 Liter Kapasitas Penumpang7 OrangRad Putarius Minimal 4,5 meter Untuk mengendarai mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil
Matic Sigra tidak berbeda dari mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra Mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak
berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra yang tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra Mobil Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan mobil Matic Sigra tidak berbeda dengan
mobil Karena mobil ini menggunakan transmisi nyaman yang ternyata sangat nyaman. Kenyamanan mobil ini juga didukung dengan interior yang luas dan area kabin yang tenang. Ada tiga baris kursi yang dapat menampung 7 penumpang. Ini adalah keuntungan dari Sigra yang tidak memiliki Daihatsu Ayla. Mobil ini bisa menjadi alternatif Toyota Avanza yang notabennya sama-
sama memiliki tiga baris kursi. Interior Daihatsu Sidra mengusung dasbor mewah dengan sentuhan warna 2 ton yang modern dan elegan. Uniknya, posisi roda gigi ada di dasbor, sehingga memberikan kesan kabin yang lebih luas. Untuk tipe M, tipe X dan tipe R juga dilengkapi dengan sandaran tangan yang menambah kenyamanan berkendara. Selain itu, Daihatsu melengkapi
dengan sisten suara 2Din yang dapat digunakan untuk menikmati musik dan radio. Sayangnya mobil ini belum menggunakan layar sentuh sebagai sistem hiburannya.3 Baris kursi dengan ruang kabin yang luas membuat Daihatsu Sidra cocok sebagai mobil keluarga. Menariknya, baris kedua jok ini mengusung 1-Touch Tumble yang memudahkan akses keluar masuk mobil.
Fungsi Power Outlet juga tersedia di bagian depan dan untuk tipe M, X dan R yang dilengkapi dengan soket di bagian belakang yang membuat perjalanan lebih menyenangkan. Bagasi juga lega dan dapat menampung banyak bagasi. Selain itu, ada juga fitur power window untuk mobil dengan mudah. Gambar internal Daihatsu Sigra Comfort semakin optimal dengan adanya AC
di semua tipe Daihatsu Sigram. Untuk tipe M ke atas telah dilengkapi Rear Air Circulator yang akan mengalirkan udara di baris kedua dan ketiga kursi. Cermin pembalikan mobil ini juga bisa disesuaikan listriknya. Namun, fungsi pembalikan listrik hanya tersedia pada tipe R dan R Deluxe, yang merupakan tipe tertinggi dengan nilai tertinggi. Sayangnya, tidak semua tipe dilengkapi
dengan dual SRS airbag, karena hanya tersedia di tipe X dan tipe R.In, eksteriornya, Daihatsu Sidra menawarkan interior modern dan modern. Di bagian depan telah dipasang Multireflector Projector yang menambah kesan mewah dan sporty. Untuk tipe R dan R Deluxe memiliki desain grille berwarna krom yang dipadukan dengan proyektor, sehingga menambah kesan elegan
dan modern pada eksterior Daihatsu Sidra. Daihatsu juga melengkapi dengan lampu kabut asimetris memanjang dan dilapisi krom. Kemudian ada juga antena langit-langit dengan desain yang elegan dan modern. Start type M dilengkapi dengan wiper belakang otomatis dan sensor belakang yang akan memudahkan Mundur saat hujan. Lebih baik lagi, tipe R Deluxe dilengkapi
dengan sensor sudut depan yang lebih aman dan nyaman saat berkendara. Padahal fitur Daihatsu Sidra cukup lengkap dan dapat diandalkan untuk berkendara sehari-hari. Interiornya juga keren dan dilengkapi lampu belakang yang mewah dan elegan. Untuk tipe X juga dilengkapi dengan spoiler belakang. Untuk tipe R dan R Deluxe memiliki pilar blackout, sehingga kaca terlihat
meleleh dari depan ke belakang. Suspensi depanMacPherson strut suspensi belakangSemi Independent Torsion gandar BeamRem DepanVentilated rem cakram rem belakangTromolAbs sistem pengereman (Anti-Lock Breaking System) Ukuran Ban155/80 R13 (Tipe D)175/65 R14Plasic di kaki, Daihatsu Sigra memiliki suspensi depan tipe Mac StrutPherson dan suspensi
belakang axial semi-independen Masbro akan menemukan lip ring 13 saat membeli Tipe D. Sementara pria lain menggunakan pelek ring 14. Jika dir rasanya kurang besar, maka masbro bisa menggantinya dengan alternatif 15 atau 16 backring ring. Bahkan setiap pria memiliki jenis bibir yang berbeda. Hanya tipe R yang menggunakan roda paduan dan ban yang dipoles
berukuran 175/65 R14. Sistem pengereman ABS (anti-lock breaking system) dapat diambil saat membeli Daihatsu Sidra matic. Harganya lebih mahal dari harga manual Daihatsu Sidra, sehingga masbro harus menyiapkan uang lebih untuk membeli Sibra matic. Selain itu, ada juga rem cakram depan berventilasi dan drum belakang atau rem tromol. Menariknya, Daihatsu Sidra
didesain dengan teknologi bodi taf (Total Advance Function) yang membuat bodi lebih tahan untuk meredam efeknya. Baca juga : Harga BMW i8 2020 Coupe & Roadster di Indonesia Untuk meningkatkan keselamatan jika terjadi tabrakan samping, Daihatsu Sidra dilengkapi dengan teknologi Side Impact Beam. Kemudian untuk sistem keamanan dilengkapi dengan kunci bawaan
dengan remote control dan immobilizer. Fitur anti-maling tersedia pada tipe M, X, dan R. Di semua rentang kursi juga dilengkapi dengan sabuk pengaman dan untuk kursi depan di tipe X dan R memiliki fitur pretensioner dan Forcelimiter yang akan mengurangi risiko cedera saat kantung udara mengembang. Lalu berapa sebenarnya harga Daihatsu Sidra 2019 saat ini? Daihatsu
Sigr Tekan Daihatsu Sig 1.0 D (M/T)Rp 108.900.000Price Daihatsu Sigr 1,0 M (M/T)Rp 117.800.000Pri ce Daihatsu Sidra 1.2 X (M/T)Rp 127.1 Rp50.000 Harga Daihatsu Sidra 1.2 X Deluxe (M/T)Rp 132.650.000Price Dai Hatsu Sidra 1.2 X (A/T)Rp 139.950.000Price Daihatsu Sigara 1.2 X Deluxe (A/T)Rp 13 9 145.450.000 Daiha 1.2 R (M/T)Rp 133.050.000Price Daihatsu Sidra
1.2 R Deluxe (M/T)Rp 136.850.000Price Daihatsu Sidra R (A/T))Rp 136.850.000Price Daihatsu Sigara 1.2 R (A/T)))Rp 145.850.000Price Daihatsu Sigra 1.2 R Deluxe (A/T)Rp 149.650.000 Harga Terakhir: Daftar Harga Mobil Daihatsu Note :D aihatsu Sigra Informasi harga yang kami katakan dapat diubah kapan sajaPrice di atas adalah harga OTR JakartaSepakah salah satu
mobil LCGC terbaik di Daihatsu Sibra menawarkan fitur yang cukup lengkap untuk meningkatkan fungsionalitas dan kenyamanan penggunanya. Namun, masbro tidak cocok dengan fitur mobil ini dengan mobil MPV terbaik dengan harga lebih dari 200 juta Uppiah. Fiturnya jelas kurang dari Toyota Avanza yang notabenya lebih mahal. Meski begitu, Sigra tetap terlihat berkelas dan
bisa bersaing dengan mobil MPV di bagian winah di bagian atas. Bagaimana, apakah Masbro tertarik untuk membeli ini? Harga Daihatsu Sigra cukup terjangkauDive ABS braking system untuk tipe Sigra Matic yang akan mencegah munculnya wheel locking saat pengereman tiba-tibaDesign cukup keren dan terlihat modern dan stylish Ini memiliki kabin ruang yang luas dan
dilengkapi dengan ruangan yang luas untuk sandaran armrest feetAvailable untuk meningkatkan kenyamanan dalam berkendara Ekstensi ini cukup nyaman dan lembutAvailable Dual SRS fitur airbag yang menjaga keselamatan jika terjadi benturan. Tetapi hanya tersedia untuk tipe X dan RHas bodi yang kuat dan didukung side impact spokesSuper untuk mendukung mesin 1.2
liter yang kuat dan hemat bahan bakar Varian sekali pakai dari mesin 1.0 liter Anda memiliki sensor belakang yang membuatnya mudah untuk parkir mundur Pelek dan ban sangat kecilTidak menggunakan sistem berlayar sentuhYate tanpa kemudi miring dan fitur Kemudi Teleskopik orang yang mencari mobil keluarga yang murah meriah , dan Daihatsu Sidra bisa menjadi pilihan
utama. Harga Daihatsu Sidra dibanderol mulai dari 108 Juta hingga 149 Juta relatif murah untuk mobil yang memiliki 3 baris kursi agar muat 7 penumpang. Selain itu, mobil ini memiliki mesin hemat bahan bakar dan ramah lingkungan, sesuai dengan persyaratan mobil LCGC yang diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia. Jadi, ini informasi mengenai harga Daihatsu Sidra
yang kami transfer kali ini, semoga bermanfaat untuk otomotifo.com. otomotifo.com.
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