Light Pick Up Truck
GRADE
PERFORMANCE
Manufactured in
Engine type
Piston displacement (in cm3)
Drive system / Transmission
Gate / Deck type
Number of cylinders / Valves
Bore x stroke (in mm)
Maximum output (kw (ps) / rpm)
Maximum torque (nm / rpm)
Brakes - Front / Rear
Suspension
DIMENSIONS AND CAPACITIES
Overall Length x Width x Height (in mm)
Cargo bed length x Width x Height (in mm)
Min turning radius (m) / ground clearance (mm)
Seating capacity
Fuel tank capacity
Loading capacity - with driver & pass. (in kgs)
Kerb weight (min. / with full options) (in kgs)
Gross vehicle weight (in kgs)
EXTERIOR
Tailgate (upper) x 2
Tailgate (under) x 2
Roope hooks
Side panels (upper) x 10 (one side x 5)
Side panels (under) x 8 (one side x 4)
Halogen multi-reflector headlamps
Headlamp levelling device - Manual
Tyres & wheels- 165 / 80R13 (Including spare wheel)
Body color bumper
Antenna
INTERIOR
Sliding driver’s seat
Power steering (Urethane)
Air conditioner - Manual
12V interior accessory socket - Center console x 1
2 Speakers
Audioless (with audio hole cover)
Audio: 1DIN MP3 and AM / FM audio + 1 USB socket
SAFETY AND SECURITY
SRS front dual airbags
ABS + ESP® + TPMS
Engine drag control
Immobilizer

STANDARD

UPPER

Indonesia
1.5L VVT MPI (Petrol)
1,462
2WD / 5MT
3 Way / Wide with front guard
4 / 16
74.0 x 85.0
71 (96) / 5,600
135 / 4,400
Ventilated Disc / Drum
MacPherson strut with coil spring (Front)
Over-slung Type Leaf Spring (Rear)
4195 x 1765 x 1910
2375 (min) x 1660 x 355
4.4 / 160
2 persons
43 L
910 to 945
1,065 / 1,100
2,010






With steel wheel









With steel wheel





























ESP® is a registered trademark of Daimler AG. Images shown are for illustrative purposes only. Actual vehicles and features may vary based on model/ variant available at the local dealer. Specifications are subject to change anytime without notice.

سيارة بيك آب خفيفة
الفئة

أعلى فئة

العادية

األداء
اندونيسيا

صنعت في

 ١.٥لتر ( MPI VVTبترول)

نوع المحرك

١٫٤٦٢

إزاحة المكبس  -سم3

دفع ثنائي  /عادي  ٥غيار

نظام القيادة /التروس

 ٣طرق  /واسع مع حماية أمامية

نوع األبواب ومكان تحميل األمتعة

١٦ / ٤

عدد االسطوانات  /الصمامات
القطر الداخلي  xالشوط (ملم)

٨٥ x ٧٤

أقصى قوة (ك و (بي أس)  /د.د)

٥٦٠٠ / )٩٦( ٧١

أقصى عزم ( -ن م  /د.د)

٤٤٠٠ / ١٣٥

المكابح  -األمام  /الخلف

قرصية مهواة  /طبلية
ماكفيرسون سترت مع ملف زنبركي  -األمام
زنبرك من النوع المتدلي  -الخلف

نظام التعليق
السعة والمقاسات

١٩١٠ x ١٧٦٥ x ٤١٩٥

الطول  xالعرض  xاالرتفاع (ملم)

( ٢٣٧٥األدنى) 355 x ١٦٦٠ x

مكان التحميل-الطول  xالعرض  xاالرتفاع (ملم)
قطر الدوران (متر)  /االرتفاع عن األرض (ملم)

١٦٠ / ٤,٤
شخصين

الركاب

 ٤٣لتر

سعة الوقود
سعة التحميل  -مع السائق والمرافق (كجم)

 ٩١٠إلى ٩٤٥

الوزن األدنى (أعلى فئة) (كجم)

١٫١٠٠ - ١٫٠٦٥
٢٫٠١٠

وزن السيارة اإلجمالي (كجم)
الخارج
الباب الخلفي (العلوي) ٢ x





الباب الخلفي (السفلي) ٢ x





الصفائح الجانبية (العلوية)  ٥( ١٠ xفي كل جهة)





الصفائح الجانبية (السفلية)  ٤( ٨ xفي كل جهة)





مصابيح أمامية هالوجين بروجكتور بعاكس متعدد





أداه لتحديد مستوي اضاءة المصابيح األمامية  -يدوي





عجالت حديدية


عجالت حديدية


جهاز إستقبال اإلشارة





مقعد سائق قابل للتحرك





عجلة قيادة آلية (يوريتان)





مكيف هواء  -يدوي





مخرج طاقة بقوه  ١٢فولت  -صندوق في المنتصف





مكبرات صوت ()٢





بدون صوت (مع غطاء لفتحات المكبرات)





الصوت DIN :و  MP3وراديو  + FM/AMمخرج  USBواحد





وسائد هوائية أمامية ثنائية





نظام مكابح مانعة لالنزالق  +نظام الثبات االلكتروني
 +نظام مراقبة ضغط اإلطارات





نظام التحكم في جر المحرك





نظام منع حركة المركبة





خطافات للحبال

اإلطارات ( 80R13 / 165باإلضافة لإلطار اإلحتياطي)
صدام أمامي بلون المركبة
الداخل

الحماية واألمان

ارتفاع منخفض لمكان التحميل
Low Bed Height

سعة تحميل كبيرة
Large Loading Capacity

نظام التحكم في جر المحرك
Engine Drag Control

بناء على الطرازات  /النماذج المتاحة لدى الوكيل المحلي .المواصفات عرضة للتغيير في أي وقت دون إشعار.
® ESPهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Daimler AGالصور المعروضة هي ألغراض التوضيح فقط .قد تختلف المركبات والميزات الفعلية ً

