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Alhambra - Tekniset tiedot

2.0 TDI 150

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
110 (150) / 3500
340 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
6-vaihteinen käsivaihteisto
180 A / 420 A, 72 Ah
Hammashihna
Turboahdin
Webasto (5 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

200
10,3
11,0

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1835
2520
685
/
2200 / 750

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,1 (NEDC)
4,6 (NEDC)
5,2 (NEDC) / 6,1-6,8 (WLTP)
135 (NEDC) / 160-177 (WLTP)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Alhambra - Tekniset tiedot

2.0 TDI 150 4Drive

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
110 (150) / 3500
340 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
6-vaihteinen käsivaihteisto
180 A / Hammashihna
Turboahdin
Webasto (5 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

198
10,6
15,0 (5. vaihteella)

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1952
2590
638
/
2400 / 750
100

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,7 (NEDC)
5,0 (NEDC)
5,6 (NEDC)
146 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Alhambra - Tekniset tiedot

2.0 TDI 150 DSG

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
110 (150) / 3500
340 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
180 A / 420 A, 75 Ah
Hammashihna
Turboahdin
Webasto (5 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

198
10,3
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1855
2540
685
/
2200 / 750

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,2 (NEDC)
4,8 (NEDC)
5,3 (NEDC) / 6,5-7,2 (WLTP)
140 (NEDC) / 169-189 (WLTP)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Alhambra - Tekniset tiedot

2.0 TDI 184 DSG

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
135 (184) / 3500-4000
380 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
6-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
180 A / Hammashihna
Turboahdin
Webasto (5 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

213
8,9
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1845
2550
705
/
2200 / 750

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,1 (NEDC)
4,8 (NEDC)
5,3 (NEDC)
138 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Alhambra - Tekniset tiedot

2.0 TDI 184 4Drive DSG

Moottori
Moottorin rakenne
Iskutilavuus, l/cm³
Suurin teho, kW (hv) / rpm
Suurin vääntömomentti, Nm / rpm
Päästöluokka
DPF-hiukkassuodatin
Polttoainejärjestelmä
Vaihteisto
Generaattori, A / akku, A (Ah)
Jakopään rakenne
Ahtaminen
Lisälämmitin

4-sylinterinen dieselmoottori, 4 venttiiliä/sylinteri
2.0 / 1968
135 (184) / 3500-4000
380 / 1750 - 3000
EU6
kyllä
Yhteispaineruiskutus (CR)
7-vaihteinen DSG-automaattivaihteisto
180 A / Hammashihna
Turboahdin
Webasto (5 kW)

Suorituskyky
Huippunopeus, km/h
Kiihtyvyys, s, 0-100 km/h
Kiihtyvyys, s, 80-120 km/h

211
8,9
-

Painot
Omamassa, kg
Sallittu kokonaismassa, kg
Kantavuus, kg
Sallittu akselimassa edessä / takana, kg
Sallittu perävaunumassa jarruin / jarruitta, kg
Sallittu vetoaisakuorma, kg
Sallittu kattokuorma, kg

1974
2590
616
/
2400 / 750

Polttoaineen kulutus ja päästöt
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, l/100 km
Kaupunki
Maantie
Yhdistetty
CO²-päästöt, g/km

Diesel
6,7 (NEDC)
5,2 (NEDC)
5,8 (NEDC)
152 (NEDC)

Selitteet
Auton omamassa on ilmoitettu polttoainesäiliö 90 % täynnä, 75-kiloisella kuljettajalla. Lisävarusteet voivat nostaa/laskea omamassaa muuttaen kantavuutta vastaavasti.
Moottorin teho laskee, mitä korkeammalle meren pinnasta noustaan. Sen vuoksi yhdistelmämassaa (auto + perävaunu) täytyy vähentää 10 % jokaista tuhannen metrin nousua
kohti.
EU5- ja EU6-pakokaasupäästönormin autoissa polttoaineenkulutus on mitattu EU 715/2007- normin mukaan.
Normeissa otetaan huomioon auton todellinen massa. Lisävarusteet voivat siitä syystä hieman nostaa ilmoitettuja kulutuslukemia. Ajotavasta, sää- ja kelioloista sekä auton
kunnosta riippuen käytännön kulutus voi poiketa näistä arvoista.
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Alhambra - Mitat
Ulkomitat
Pituus / leveys / korkeus (mm)
Akseliväli (mm)
Raideleveys edessä / takana (mm)

4854 / 1904 / 1720
2919
1557-1569 / 1605-1617

Tavaratila
Tavaratilan tilavuus 5-paikkainen (l)
Tavaratilan tilavuus 7-paikkainen (l)
Polttoainetankin tilavuus (l)

809 tavaratilan peitteeseen/ 1339 kattoon/ 2430 keskirivi
alastaitettuna
267 tavaratilan peitteeseen/ 658 3. istuinrivi taitettuna tavaratilan
peitteeseen/ 1167 3. istuinrivi taitettuna kattoon/ 2297 2. ja 3.
istuinrivi taitettuna
70
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Alhambra - Mitat
Mittapiirros
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Alhambra - Vakiovarusteet
Style Business 7-paikkainen-varustelu Alhambra
Ulkopuoliset varusteet
- korinväriset puskurit
- ajovalojen päivävalotoiminto
- ajovalonpesimet
- lämmitettävät tuulilasin pesusuuttimet
- ajovalojen sähköinen korkeudensäätö
- korinväriset ovenkahvat ja taustapeilien kotelot
- suuntavilkut ulkopeileissä
- lämmöltä eristävät sivu- ja takaikkunat
- liukuovet takana
- kromattu jäähdyttimen säleikön kehys
- itsepaikkautuvat ContiSeal -renkaat 215/60 R16
- mustat kattokaiteet
- sumuvalot kulmatoiminnolla
- LED-takavalot
- bixenon-ajovalot AFS-kaarreajovalojärjestelmällä
- Design 16" 48/1 kevytmetallivanteet

Sisäpuoliset varusteet
- virran ulosotto keskikonsolissa ja tavaratilassa
- kolmipuolainen ohjauspyörä
- ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäätö
- taittuva avain
- valaistu tavaratila
- sisävalot edessä ja takana viivesammutuksella
- lämmitettävät etuistuimet
- tavaratilan suojaverho
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen korkeussäätö
- tavaralokero kojelaudassa
- lukittava ja jäähdytetty hansikaslokero
- säilytyslokero kattokonsolissa
- säilytyslokerot ovissa
- säädettävä keskikyynärnoja säilytyslokerolla edessä
- 4 kuormansidontalenkkiä tavaratilassa
- nopeusmittari-kierroslukumittari-jäähdytysnesteen
lämpömittari-polttoainemittari
- kuljettajan ja etumatkustajan istuimen ristiselän tuen säätö
- kuljettajan istuimen ristiselän tuen ja selkänojan sähköinen
säätö
- oikea etuistuin taitettavissa pöydäksi
- taitettavat pöydät etuistuimien selkänojissa
- lokero etuistuinten alla
- nahkaverhoiltu monitoimiohjauspyörä ja vaihdekepin nuppi
- tasku etuistuinten selkänojassa
- aurinkoverhot takaovissa
- kromikoristeet kojelaudassa
- aurinkolasikotelo
- kannelliset säilytyslokerot 2. istuinrivin lattiassa
- 6 mukitelinettä
- valaistut meikkipeilit häikäisysuojissa
- 3 erillisistuinta keskirivissä jotka säädettävissä
pituussuunnassa

- 3. istuinrivissä kaksi erillisistuinta joissa EasyFold taittomekanismi
- keskirivin istuimissa selkänojan kallistus säädettävissä sekä
Easy Fold -taittomekanismi
- 7 säädettävää niskatukea
- kumimattosarja
- "Black It Up" -koristelista kojelaudassa
- keskirivissä reunapaikkojen istuimissa Easy Entry -mekanismi

Turvallisuusvarusteet
- ESC elektroninen ajonvakautusjärjestelmä
- EBA hätäjarrutusassistentti
- TCS luistonesto
- ABS/ EBV+ESBS -jarrujärjestelmä
- ESC:ssä perävaununvakautusjärjestelmä
- 4 turvatyynyä edessä (etu- ja sivuturvatyynyt)
- turvaverhot kaikilla kolmella istuinrivillä
- polviturvatyyny kuljettajalla
- sähkömekaaninen ohjaustehostin
- kolmen pisteen turvavyöt kaikilla istuimilla
- Isofix/Top tether -lastenistuinten kiinnitys takaistuimilla
- pyrotekniset etuistuinten turvavyöt
- rengaspainetunnistin
- turvavyömuistutin kaikilla istuinpaikoilla
- sähköinen lapsilukko takaovissa
- Multi Collision Brake -monitörmäysjarrutus
- etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä

Toiminnalliset varusteet
- sähkösäätöiset ja lämmitettavät ulkopeilit
- kauko-ohjattu keskuslukitus
- sähkötoimiset ikkunat edessä ja takana
- ajotietokone (valikkokieli englanti)
- ulkolämpömittari
- takalasin pyyhin-pesin tihkutoiminnolla
- lämmitys-/ilmastointilaitteen sisäilmankiertotoiminto
- säädettävä mittaristovalaistus
- huoltovälinäyttö
- raitisilmasuodatin
- polttoainetoiminen lisälämmitin
- avoimien ovien ja takaluukun varoitusnäyttö
- sähköinen käsijarru
- vakionopeudensäädin
- ulkopeilien sähköinen pysäköintiasento
- tuulilasinpyyhkimien sadetunnistin
- automaattisesti himmenevä taustapeili
- 8 kaiutinta (teho 4x20W)
- coming home -saattovalotoiminto ajovaloissa
- automaattitoiminto ajovaloissa
- kolmialueinen automaattinen ilmastointilaite Climatronic
- ilmastointilaitteen säätömahdollisuus keskirivillä
- bluetooth-handsfree ja -audio (A2DP)

Pdf luotu tietokannasta: 18.06.2019

- pysäköintitutkat edessä ja takana
- optinen pysäköintiavustin
- Media System Plus -audiojärjestelmä (6.5"
kosketusvärinäyttö SD-muistikorttipaikka USB CD/MP3/WMA
mittariston monitoiminäyttö valikkokielet englanti saksa ja
espanja)
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Alhambra - Vakiovarusteet
Xcellence Business 7-paikkainen-varustelu Alhambra
(lisänä/erona Style Business 7-paikkainen-varusteluun)
Ulkopuoliset varusteet
- 17" kevytmetallivanteet Dynamic 48/2
- 225/50 R17 itsepaikkautuvat ContiSeal-renkaat
- tummennetut takasivuikkunat ja takalasi
- kiiltolistat ikkunoiden ympärillä
- kattokaiteet (hopeanväriset)

Sisäpuoliset varusteet
- urheilulliset mukavuusistuimet edessä
- Xcellence-kynnyslistat

Toiminnalliset varusteet
- urheilullinen jousitus
- Kessy avaimeton keskuslukitus ja käynnistys
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