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DIMENSIONS & BODY COLORS ا�بعاد وا�لوان

Dimensions ا�بـعـاد 

Body Colors ا�لـوان

Vehicle colors shown are as close as possible to the real colors but may slightly vary due to printing reasons and may also vary when seen under sunlight
األلوان المعروضة هنا هي أقرب ما يمكن لأللون الحقيقية للمركبة،  قد تختلف بشكل طفيف ألسباب الطباعة، وتختلف أيضًا عند مشاهدتها تحت ضوء الشمس

 Available        Not Available متوفر        غير متوفر 

Some specifications & colors shown in this catalogue may 
vary according to stock availability and market requirements
 
For further information, please contact our sales staff

قد تختلف المواصفات  في هذا الكالتوج طبقًا لتوفر المخزون
ومتطلبات السوق، وال تعتمد في اتفاقية البيع و الشراء النهائية، 

لمزيد من المعلومات  يرجى مراجعة موظف المبيعات
أو ١٠٠،٠٠٠ كلم أو أيهما اسبق

Or 100,000 klmW
hich ever comes firs

t

TECHNICAL SPECS  المواصفات الفنية
Petrolالمحرك بنزين 

م م
م م
م م
م م
م م
م م

الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
الغيار العكسي 

األول 

1.5L VVT 
2WD 
5MT 
3 Way 

2  

 4,195 
 1,765 
 1,910 
 2,205 
 1,465 
 1,460 

 2,375（MIN)
 1,660 
355
4.4
160

2
 910～945

43

 K15B 
4
 16

1,462
74.0 x 85.0

 10
 71 / 5,600

 135 / 4,400
 95

   Multipoint Injection حقن متعدد النقاط 

5MT
 3.580 
 2.095 
 1.531 
 1.000 
 0.855 
 3.727 
4.875

 Rack & Pinion قطاع مسنن وترس 
 Ventilated Disc قرص مع تهوية 

 Drum اسطوانة 
MacPherson strut with coil spring دعامة ماكفرسون مع نابض لولبي 
Over-slung Type Leaf Spring نابض صفائحي متدلي 

165/80 R13

1,065-1,100
2,010

140

Engine
  

Drive system
Transmission
Deck Type
Number of doors
Dimensions
Overall length
Overall width
Overall height
Wheelbase
Tread                            Front
                                    Rear
Cargo bed length
Cargo bed width
Cargo bed height
Minimum turning radius                                          m
Minimum ground clearance                                  mm
Capacities
Seating capacity                                             person
Loading capacity - Max. volume (Incl.Driver ＆ Passengers) kg
Fuel tank capacity                                             litres
Engine
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement                                           cm3
Bore x stroke                                                      mm
Compression ratio
Maximum output                                            kW/rpm
Maximum torque                                        N・m/rpm
Horse Power
Fuel distribution
Transmission
Type
Gear ratio

Final gear ratio
Chasis
Steering
Brakes                      Front
                                Rear
Suspension               Front
                                Rear
Tyres
Weights
Kerb weight (min./with full options)                kg
Gross vehicle weight                                     kg
Performance
Maximum speed                                       km/h
Features
Model Type
SRS front dual airbags
ABS - Anti-lock Braking System
ESP®* - Electronic Stability Program
Engine drag control
TPMS -Tyre Pressure Monitoring System
Steering lock
Immobilizer
3-spoke steering wheel - Urethane with air bag
Power steering
Headlamps - Halogen multi-reflector
Fog lamps - Rear
Mud flaps - Front & Rear
Rope hooks
Body color bumper
Outside door mirrors - Manually adjustable
Driver's seatbelt reminder - Lamp & alarm
Low fuel warning - Lamp
Air conditioner - Manual
               1DIN MP3 and AM/FM audio
               Antenna (mounted at rear of roof)
               Speaker x 2  
12V interior accessory socket - Centre console x 1
USB socket - Centre console x 1
Front seats - Slide function
Head Rest - Driver & Passenger side

1st
2nd
3rd
4th
5th
Reverse

Std Upper

االبعاد

السعة

المحرك

ناقل الحركة

االوزان

المواصفات

أداء

هيكل

نظام القيادة
عدد السرعات

طرق فتح الصندوق
عدد األبواب

الطول الكلي   
العرض الكلي  
االرتفاع الكلي  

قاعدة العجالت  

mm

mm

mm

mm

mm

mm
مداس                        امام

                                    خلف 

 م
م م

الحد االدنى لنصف قطر االنعطاف 
أقل زاوية دوران

أقصى حمولة

طول صندوق التحميل
عرض صندوق التحميل
ارتفاع صندوق التحميل

عدد المقاعد                                                 عدد االشخاص

نوع

نهائي نسبة سرعة التروس 

ESP نظام التوازن االلكتروني

الوزن الصافي (بدون حمولة/حمولة قصوى)  
الوزن االجمالي للسيارة  

السرعة القصوى

 امام
 خلف 

المكابح
المقود

 امامنظام التعليق
 خلف 

سعة خزان الوقود                                              لتر

نسبة سرعة التروس

نوع  
عدد االسطوانات  

عدد الصمامات  
مكبس التشريد  
التحمل x الجهد  

نسبة الضغط 
االستطاعة القصوى 

الجهد االقصى  
عدد األحصنة

توزيع الوقود -  

سم٣
م م 

ك و
ن/ م ـ د / د

ك ج
ك ج

الفئة
وسادة هوائية للسائق والراكب األمامي

نظام مكابح مانع لإلنغالق

قوة سحب المحرك
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

قفل المقود
نظام منع الحركة

مقود متعدد الوظائف - مع وسادة هوائية

مسند الرأس للسائق والراكب

USB مدخل
مدخل شاحن ١٢ فولت 

مكبر صوت عدد ٢ 
هوائي مثبت على السقف 

FM & AM راديو بموجتين 

إمكانية تعديل وضعية مقعد السائق 

إعدادات
الصوت

حزام السائق مع نظام تذكير
لمبة تحذير نفاد الوقود

مكيف هواء - يدوي

مقود هيدروليك
إضاءة هلوجين متعدد اإلنعكاس

كشافات ضباب خلفية
مانعات ارتداد الطين أمامي وخلفي

حلقات للتعليق
صدام بلون السيارة

مرايا خارجية ُتعدل يدويًا

Audio

اإلطارات

White (26U)

 أسود مهيب
Real Black (ZBC)

فضي حريري المع أبيض مميز
Silky Silver Metallic (Z2S)

1,465 mm

1,
91
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m
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4,195 mm

2,205 mm

1,460 mm

160 mm

355 mm

1,
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m
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m
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3,375 mm


