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 לנסיעה אותך מזמינה •׳סיטחאך
 משנבש. בכביש חלקה
 במכוניות כשמרנבר אילי מנזר?

אחרות.
 עם מצוין מסתדרח ״סיטחאך

 מחליקה היא משובש: כביש
 מכשול כל על רבה בקלוח

 מכוניות מאחוריה ומשאירה
 נדהמים. נהנים וכמה ״מקפצות״

 זאת? ששה היא איך
 .ק.רז. היא החשובה

 עצמה אח־ מחאימה ״סיטחאך
 מערכת באמצעות ררך סוג לכל

 הידחפניאומטיח. מיחלים
 גלגל לכל מאפשרת ח מערכת
בגמישות לקרקע להצמד בנפרד

 ללא חלקה נסיעה המבטיחה
 נם קבוע נובה על ושומרת תנודות.

עמוסה. כשהמכונית

 כמו מכשולים רצופה הדרך
 עמוקות שלוליות או פזורות אבנים

 כושרה: בשיא ״סיטחאן״ מתגלה
 המכונית את מנביהה מיוחדת ירית

 נוספות גובה דרגות בשתי
 בדרכה להמשיך לה ומאפשרת

 הפרשת. וללא חלקה בנסיעה
 ההיררופניאומטיח המערכת אך

 מירביח: נוחות של שין רק אינה
 נם היטב מותשים יתרונותיה

 הבטיחות. בתחום
ההידחפניאמטית המערכת

 של המירי איזון על שומרת
 יציבות לה ומעניקה המכונית

 דרך תנאי בכל בנסיעה ורכות
ומעמס.

 תמי זכו בגללן הסיבות אחת זוהי
ס -1 0 5 ה-  ״סיטרואך של ג

 אחה אם רבים. בטיחוו׳ז בפרסי
 הכנס - לנהוג אוהב באמת

6 לסיטחאן 3^0 x אוחה נסה 
 המערכת של יתרונותיה את ותגלה

 ההידרופניאומטית.
 בקיצור לה קוראים אנחנו
)נוחות. של עוין זה (וגם . .
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