


المواصفات الفنية

تربو  نوع المحرك

1996 سعة المحرك )سي سي(

ديزل نوع الوقود

4 عدد السلندرات 

حقن مباشر نظام حقن الوقود

2 كامة علوية عمود الكامات

83.1×92 القطر X الشوط

نسبة االنضغاط 1 : 16.3 

11٠ )14٧( / 4٠٠٠ rpm القدرة القصوى: كيلو وات )حصان(/عدد لفات المحرك(

32٠ العزم األقصى: نيوتن متر

6 سرعات امامية ناقل الحركة يدوي

االبعاد و الحمولة

٥٠٧٠ الطول )مم(

18٠٠ العرض )مم(

1٧3٥ االرتفاع )مم(

194 اقل خلوص من األرض )مم( 

234٠ طول الصندوق )مم( سطحي

16٧٠ عرض الصندوق )مم( سطحي

38٠ ارتفاع الصندوق )مم( 

1٠٠٠ اقصي حمولة )كجم(

٧٠ سعة خزان الوقود )لتر(

6075 اقل نصف قطر دواران )م(

الشاسية و التوجيه

االمامية: مستقل علي 
مقصات امامية و ممتصات 

صدمات تلسكوبيه في 
يايات حلزونية

الخلفي :  يايات ورقية 
مع ممتصات صدمات 

تلسكوبيه

التعليق

● دفع خلفي

● عجلة قيادة ألية المؤازرة

● عجلة قيادة قابلة لإلمالة

التجهيزات الخارجية و اإلطارات

23٥/٧٠ R 16 مقاس اإلطارات

16 جنوط من الصلب )انش(

● اطار احتياطي صلب

● االكصدام االمامي بلون السيارة

● شبكة مطلية بالكروم

اإلضاءة و المصابيح

● مصابيح امامية هالوجين

● ضبط اضاءة المصابيح امامية الكترونيا

● اضاءة خلفية مرتفعة للمكابح

التجهيزات الداخلية

● مقصورة داخلية باللون األسود

● اضاءة داخلية للمقصورة

● المقابض الداخلية مطلية

● مقود السيارة من البولي يوريثين

● والعة سجاير

● مخرج كهرباء 12 فولت

● عجلة قيادة مزودة بتحكم في الصوت

● إمكانية تعديل وضعية كرسي السائق في 
6 اتجاهات 

● إمكانية تعديل وضعية كرسي الراكب في 
4 اتجاهات 

● مقاعد من القماش

الزجاج و المرايات

● زجاج جانبي كهربائي

● مرايات رؤية خلفية بلون السيارة قابلة 
للتعديل كهربائيا مع ضوء إشارة االنعطاف

● طي المرايات الجانبية يدوي

عوامل األمان 

● حزام امان بالمقاعد

● مكابح مضادة لالنغالق

● نظام التوزيع االلكتروني لقوة المكابح

● وسادة هوائية للسائق 

● قفل األبواب اوتوماتيكيا عند وصول 
السرعة )1٥ كم / ساعة(

● نظام الفتح المركزي لالبواب عند التصادم

● قضبان مقواه مقاومة للصدمات باألبواب 

● مرآه داخلية يدوية مضادة للوهج 

امامية قرصية
المكابح و خلفية طنابير

● مكابح انتظار يدوية

● نظام منع ادارة المحرك

● غلق مركزي لألبواب مع تحكم بالريموت

الصوت و التوصيالت

● راديو

2 عدد السماعات

● USB منفذ

التكييف

● تكييف هواء يدوي

)●( تجهيزات أساسية بالسيارة

Internal Equipment

Interior (Black) ●

Ceiling Light ●

Electroplated Door Inner Handle ●

Polyurethane Steering Wheel ●

Cigar Lighter ●

12V Power Supply ●

Steering Wheel w/Audio Bluetooth 
Control ●

6-Way Manually Adjustable Front 
Driver Seat ●

4-Way Manually Adjustable Front 
Passenger Seat ●

Fabric Seats ●

Glass & Mirror

Electric Window regulator ●

Electrical Adjustable body color rear 
view mirrors with turn signal light ●

Manual Foldable Rear View Mirror ●

Active/Passive Safety

Height Adjustable Front Seatbelts ●

ABS ●

EBD ●

Single Airbag ●

Speed   Sensing Central Door Lock 
(15 Km/H) ●

Collision Automatic Unlock 
Function ●

High-Strength Door Anti-collision 
Beam ●

Manual Anti-glare Rear View 
Mirror

Brake Fr. Disc/
Rr. Drum

Floor Shift Hand Brake

Engine Immobilizer

Remote Control Central Door Lock(Single)

Multimedia

Radio ●

Speakers 2

USB ●

Air Conditioning

Manual Air Conditioning ●

Technical Specifications

Engine Model 4D20D  2.0 Tubo

Engine Capacity (CC) 1996

Fuel Type Diesel

Cylinders 4

Fuel System
High pressure 

common rail injection 
(direct injection)

Camshaft DOHC (Dual 
Overhead Camshaft)

Bore x Stroke (mm) 83.1 × 92

Compression Ratio 16.3:1

Power Output kw (PS) / RPM  110 (147) /4000rpm

Torque (Nm) 320

Manual Transmission 6 SP

Dimensions

Length (mm) 5,070

Width (mm) 1,800

Height (mm) 1,735

Minimum Ground Clearance (mm) 194

Cargo Box Length (mm) Flat Deck 2,340

Cargo Box Width (mm) Flat Deck 1,670

Cargo Box Height (mm) 380

Load Capacity (Kg) 1,000

Fuel Tank Capacity (L)  70L

Minimum Turning Radius (m) 6.75

Chassis & Steering

Suspension Type

Front: Double wish-
bone independent 
suspension with 
spring shock absorber
Rear: leaf spring 
non-independent 
suspension

2-Wheel Drive ●

Hydraulic Power Steering ●

Adjustable Steering Column ●

Exterior Features & Wheels

Tires Size  235/70 R16

Steel Wheel Hubs (Inch) 16

Steel Spare Wheel ●

Body Color Front Bumper ●

Electroplated Grille ●

Lighting

Halogen Headlamps ●

Electric Height Adjustable Headlamps ●

High Level Brake Lamp ●
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Exterior Colorsاأللـــوان الخارجية

األبعاد

White Red

DIMENSIONS

1800 mm

5070

380

2340

REAR STOPPER RUBBER
BRACKET

1800 mm

17
35

موتور قوة
١٤٧ حصان

ضمان ٣ سنوات
أو ١٠٠.٠٠٠ كم

موفرة في 
استهالك الوقود

15050
الخط الساخن


