
LADA 4x4 M  Legendárny automobil, ktorý sa hodí do extrémnych podmienok. Tento automobil zdolal severný pól a Mount 
Everest, je účastník really Paríž Dakar a pokoril Antarktídu. Poznajú ho a majú ho radi priaznivci na všetkých kontinentoch. 



Pre LADU 4×4 sa vytvorila špeciálne osobitná 
farebná škála. Pozostáva z  výrazných 
prirodzených farieb. V  palete sa nachádzajú 
pastelové farby. Vaša LADA 4×4 je vždy 
originálna a neopakovateľná. 
 Bright White Jasper  Sweet Cherry Baltic 

Indigo Deep Sea Cayman Solaris 



 

LADA 4×4 – je unikátnym modelom, ktorý otvoril novú éru v histórii 
vozidiel s pohonom 4×4. Vydarené spojenie komfortu osobného 
vozidla a prechodnosťou terénneho vozidla. Keď potrebujete sa 
dostať  po zasneženom poli, po ceste podmytou dažďom, 
s nepredvídaným príchodom do močaristej miestnosti, vyjsť hore 
na kamenistý svah a potom hrdo vyjsť na asfaltovú cestu, LADA 
4×4 to je Váš vyber.  
Za svoju históriu tento automobil dokázal, že princípy založené 30 
rokov dozadu sú stále aktuálne: unikátna priechodnosť, 
spoľahlivosť a jednoduchosť údržby. 



Evolúcia LADA 4x4 a nové možnosti: 
• zvýšená spoľahlivosť práce transmisie v ťažkých cestných podmienkach, 
• zvýšená plynulosť a citlivosť práce spojky, podstatne menší tlak na pedál, 
• znížené vibrácie a šum, zlepšený akustický komfort, 
• zvýšená efektivita a životnosť bŕzd a znížený tlak na brzdový pedál, 
• znížený efekt „galopirovania“ rozkmitania vozidla pri prejazde prekážok a nerovností, 
• zníženie nákladov počas prevádzky vozidla cez zvýšenú spoľahlivosť motora a 

transmisie,         
• zlepšenie ukazovateľov riadenia a stability vozidla, optimalizácia charakteristík 

podvozku, 
• zlepšenie vzhľadu a informatívnosti prístrojového panela cez montáž 

modernizovaných prvkov prístrojovej dosky, 
• zlepšenie vonkajšieho vzhľadu, funkčnosti a viditeľnosti cez spätné zrkadlá. 



 

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 16 ventilový motor s objemom 1,4 litra 
zodpovedajúcim emisným normám EURO IV.  

 

KAROSÉRIA 
Počet miest na sedenie 4 
Počet dverí 3 
Dĺžka (mm) 3 720 
Šírka (mm) 1 680 
Výška (mm) 1 640 
Rázvor náprav (mm) 2 200 
Objem batožinového priestoru (dm3) 400 
Pohotovostná (kg) 1 285 
Užitočná (kg) 325 
Celková (kg) 1 610 
Max. váha prívesu (kg) 400 
brzdeného (kg) 1 490 

PREVÁDZKOVÉ VLASNOSTI 
Maximálna rýchlosť (km/hod) 137 
Normovaná kombinovaná spotreba paliva (l/100km) 9.5 
Normované  kombinované emisie CO2  (g/km) 225 
Objem palivovej nádrže (l) 42 
 

MOTOR 
Objem (cm3) 1 690 
Výkon ( kW / ot.min-1) 61 / 5 000 
Druh paliva BA 95  bezolovnatý 
Vstrekovanie MPI – viacbodové BOSCH 
Emisná trieda EURO 5 
Počet ventilov na valec 2 
Prevodovka 5 – stupňová mechanická 
 

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 kilometrov. 

 

www.slovlada.sk 
 

http://www.slovlada.sk

