
LADA Kalina  
hatchback 



VÍTAME VÁS  
V NOVOM SVETE LADA! 



EXTERIÉR 



 

DESIGN 

ROZOZNATEĽNÝ A MÓDNY 

Rozoznateľné a na pohľad príjemné línie. Nie je to prekvapujúce – LADA Kalina konštrukčne upúta pozornosť. Vy sám sa 
zakaždým zaľúbite, keď s kľúčmi v ruke  v ruke budete prichádzať k svojej Kaline ... Zdvihnutá predná maska  s vysoko 
postavenými usmievajúcimi sa  reflektormi, reliéfne zvýraznenie nárazníka a očných oblúkov nad pneumatikami ... Práve 
vďaka nim vyzerá LADA Kalina väčšou a mohutnejšou. A dojem z automobilu LADA Kalina je umocnený výkonnom a 
spoľahlivosťou. Inovovali sme silový agregát, vytvorili sme nový podvozok za jediným účelom, aby s automobilom LADA 
Kalina bola zaujímavá jazda. LADA Kalina dostala športovejší charakter a pritom nestratila na priechodnosti v teréne. 
V princípe ma Lada Kalina charakter crossovera  so zosilnenou  nápravou, ktorá sa nebojí žiadneho terénu, či sa jedná  
o výtlky alebo nespevnený terén.  



PRAKTICKOSŤ  
VIE BYŤ ŠTÝLOVÁ 

Zachytiť pohľad a cítiť záujem. Zaparkovať na svojom mieste. Ísť proste tam, kde sa iní obávajú. Vydajte sa na výlet s 
priateľmi. Prineste si domov kufor plný nákupov ... Pre riešenie tisícov úloh máte verného asistenta - kompaktný a praktický 
mestský automobil LADA Kalina.                      



KOMFORT  
ČAS ZVYKAŤ SI NA LEPŠIE 

Vieme, že hlavnou požiadavkou moderných automobilov je  vysoký akustický komfort a preto sme zlepšili vibračné a akustické 
charakteristiky karosérie, salóna automobilu a samotnej pohonnej jednotky. Do Lady Kalina sa pridal „balíček“ zlepšenia 
zvukovej izolácie: tlmiace konektory vibrácií v skrytých častiach karosérie. LADA Kalina ponúka veľkoryso zdieľaný pocit 
pohodlia. A dedičstvo z predchádzajúceho modelu Kalina - mäkké, pohodlné predné sedadlá so širokou škálou pozdĺžneho 
nastavenia, salón vozidla s ochotou príjme osobu akejkoľvek výšky. Ergonomické sedadlo vodiča zhotovené v súlade s 
európskymi normami: intuitívne ovládanie, vysoké sedenie. Veľké zrkadlá, spolu s nízkou podokennou linkou zaisťujú 
vynikajúcu viditeľnosť. 



INTERIÉR 



INTERIÉR 
VZHĽAD INTERIÉRU SA SKLADÁ Z PRÍJEMNÝCH VECÍ 

Výrazné a zároveň mäkké línie palubnej dosky, multimediálny 7-palcový displej s ovládacími tlačidlami, príjemné 
svetlozelené podsvietenie - to sme práve  v interiéri LADA Kalina, ktorý je kombináciou pohodlia a originálneho dizajnu... 
Zoznámte sa  bližšie a v interiéri nájdete viac príjemných vecí.  
• Úložný priestor v hornej časti stredovej konzoly.   
• Zväčšená odkladacia skrinka s úložným priestorom pre drobné veci a držiakom pera. 
• Dva držiaky nápojov a dva výklenky v stene tunela podlahy.  
• Skladací držiak nápojov pre pohodlie spolucestujúcich.  
• Pomocník radenia rýchlostí na LCD displeji prístrojovej dosky.  
• Elektrický pohon recirkulácie vzduchu v kabíne. 



BEZPEČNOSŤ 
AMULET VÍNE JE DOBRÁ VEC, ALE AIRBAG JE LEPŠÍ.  
Strávili sme veľa času na crash testoch, aby sme si boli istí, že nová LADA Kalina s rezervou spĺňa európske normy pasívnej 
bezpečnosti.  

Airbag je samozrejmý štandard 

Varovania vodiča pri nepoužívaní bezpečnostného 
pásu.  
ESC systém smerovej stabilizácie vypracovaný firmou 
Bosch. Pri unášaní prednej alebo zadnej nápravy 
kompaktný systém kontroluje každé koleso zvlášť pre 
stabilizáciu chodu vozidla.  

Svetlá pre denné svietenie v predných svetlometov.  

Bezpečnostné výstuhy bočných dverí.  
Systém multimediálneho stlmenia hudby pri cúvaní.  

ABS s brzdovým asistentom je štandardom.  

Zadné opierky hlavy v tvare L - dajú sa sklopiť na 
zlepšenie viditeľnosti.  
Karoséria z vysokopevnostnej ocele.  

Brzdové doštičky, u ktorých je zvýšená  termická 
odolnosť. 

FAREBNÍK 
BUKET MESTSKÝCH FARIEB 
Pre LADA Kalina sa vytvorila špeciálne osobitná farebná škála. Pozostáva z výrazných prirodzených farieb. V palete farieb sa 
nachádzajú svetlé strieborné a perleťové farby. Vaša LADA Kalina je vždy originálna a neopakovateľná. 

Riesling Porto Odyssey Borneo 

Magma Koriandr Fire Ladoga Agave 

White Cloud 



Technické parametre  
VYNIKAJÚCA JAZDA 
Vynikajúce jazdné vlastnosti LADA Kalina sú charakteristickým prvkom vozidla. Nový motor ti dovolí mať sebavedomý 
pocit z jazdy. Špeciálne pre tento motor bol vytvorený nový systém chladenia. Podvozok vytvára vynikajúcu 
rovnováhu komfortu a manévrovateľnosti vozidla a dotvára dobrý pocit z ovládania automobilu. 
Pre automobil sa ponúka 8 a 16 ventilový motor s objemom 1,6 litra zodpovedajúcim emisným normám EURO 6.  

Motor 
 11186 21126 
Typ 8 ventilový 16 ventilový 
Objem (cm3) 1 596 
Výkon ( kW / ot.min-1) 64,0 / 5 100  72 / 5 600 
Maximálny točivý moment (Nm/ot.min-1) 140 / 3 800  145 / 4 000 
Druh paliva BA 95  bezolovnatý 
Vstrekovanie MPI – viacbodové BOSCH 
Emisná trieda EURO 6 

Karoséria 
Počet miest na sedenie 5 
Počet dverí 5  
Dĺžka (mm) 3 893 
Šírka (mm) 1 700 
Výška (mm) 1 500 
Rázvor náprav (mm) 2 476 
Objem batožinového priestoru (l) 240 / 550 
Pohotovostná (kg) 1 080 - 1 090  
Užitočná (kg) 450 - 460  
Celková (kg) 1 540 
Max. váha prívesu nebrzdeného / brzdeného (kg) 400 / 900 

Prevádzkové vlastnosti 
Prevodovka 5MT 5MT (4AT) 
Maximálna rýchlosť (km/hod) 168,5 
Normovaná kombinovaná spotreba paliva (l/100km) 6.6 6.4 (7,1) 
Normované  kombinované emisie CO2  (g/km) 149 148 (164) 
Objem palivovej nádrže (l) 50 



w w w . l a d a - a u t o . s k  info@slovlada.sk 
www.facebook.com/LADA-288405497899559 

Spoločnosť SlovLADA si vyhradzuje právo na zmeny údajov bez 
predchádzajúceho upozornenia a bez akýchkoľvek záväzkov, 
ktoré by mohli z takýchto zmien vzniknúť. 
Ku každému novému vozidlu: 3 ročná záruka bez obmedzenia 

http://www.lada-auto.sk
mailto:info@slovlada.sk
http://www.facebook.com/LADA-288405497899559

