a feeling called LUV
GRADE
PERFORMANCE
Manufactured in
Engine type
Drive system / Transmission
Number of cylinders / Valves
Bore x stroke (in mm)
Piston displacement (in cm3)
Maximum output (kw (ps) / rpm)
Maximum torque (nm / rpm)
Brakes - Front / Rear
Suspension
DIMENSIONS AND CAPACITIES
Overall Length x Width x Height (in mm)
Min. turning radius (m) / ground clearance (mm)
Seating
Fuel capacity
3rd row seatback folded / raised (VDA method) - in Litres
Kerb weight / Gross weight (in kgs)
EXTERIOR
Electric windows - Front & Rear
Halogen projector and multi-reflector headlamps
LED rear combination lamps with guides
Outside door mirrors with built-in turn
signal lamps - Electrical adjust and electrical fold
Outside door handles
Tyres & Wheels - 185 / 65R15
Spare tyre & Wheel
INTERIOR
Air conditioner - Front
Air conditioner - Rear
Information display
Power steering (Urethane) - with audio controls
USB port and AUX input
Touch panel audio + Bluetooth with front and rear speakers x 2
2nd row seats - 60:40 split single-folding slide and
recline function with centre armrest
3rd row seats - 50:50 split tilt down-folding
SAFETY AND SECURITY
ABS + EBD + ESP® + TPMS
Remote control door locks with hazard lamp answer back function
Immobiliser + Security Alarm
High-mount stop lamp (LED) & Hill hold control
SRS front dual airbags
Rear parking sensors
ERTIGA GLX - IN ADDITION TO ABOVE
Keyless push-start system
Seat height adjuster (driver’s side)
Centre console box with armrest
Audio - Front tweeters x 2
Instrument panel ornament
Front and rear mud flaps
Tailgate garnish (chromed)
Fog lamps

GL

GLX

India
1.5L MPI - K15B - Petrol
2WD / 4AT
4 / 16
74.0 x 86.0
1,462
77 (105) / 6,000
138 / 4,400
Ventilated disc / Leading and trailing drum
MacPherson strut with coil spring - Front
Torsion beam with coil spring - Rear
4395 x 1735 x 1690
5.2 / 180
7 persons
45L
550 / 153
1170 / 1740










Body coloured
Chrome
With steel wheel
With alloy wheel
185 / 65R15 + Steel wheel
Manual
Manual
Segment display





Auto
Manual
4.2-inch colour LCD



























Black


Rear





Wood pattern


Front / Rear

WATTAYAH: 24568388 / 99258045 / 99242103, SOHAR: 26840379 / 92820122, NIZWA: 25413082 / 95755468, SALALAH: 23210151 / 97236724, SUR: 25541737 / 99224722, IBRI: 95349302 / 98160081, FLEET ENQUIRY: 95207827/ 99268023
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

مركبة متعددة االستخدامات
GL

الفئة
األداء
صنعت في
نوع المحرك
نظام القيادة  /التروس
عدد االسطوانات  /الصمامات
القطر الداخلي  xالشوط (ملم)
إزاحة المكبس  -سم٣
أقصى قوة (ك و (بي أس)  /د.د)
أقصى عزم ( -ن م  /د.د)
المكابح  -األمام  /الخلف
نظام التعليق
السعة والمقاسات
الطول  xالعرض  xاالرتفاع
قطر الدوران (متر)  /االرتفاع عن األرض (ملم)
الركاب
سعة الوقود
المساحة بالصف الثالث من المقاعد مفتوح  /مغلق  -باللتر
الوزن األدنى  /الوزن الكلي
الخارج
زجاج آلي  -األمام والخلف
مصابيح أمامية هالوجين بروجكتور بعاكس متعدد
مصابيح خلفية واشارات LED
مرايا جانبية كهربائية التعديل والطي مع اشارة أنعطاف
مقابض أبواب خارجية
اإلطارات 65R18 / 185
االطار االحتياطي
الداخل
مكيف الهواء  -أمام
مكيف الهواء  -الخلف
عرض المعلومات
عجلة قيادة آلية (يوريتان)  -مع تحكم بالصوت
مخارج  USBو AUX
تحكم بالصوت باللمس  +بلوتوث وسماعات باألمام والخلف ٢ X
الصف الثاني من المقاعد  -طي مجزأ مفرد بنسبة  ٦٠ : ٤٠وقابلية االمالة واالنزالق
الصف الثالث من المقاعد  -طي سفلي بنسبة ٥٠ : ٥٠
الحماية واألمان
نظام مكابح مانعة لالنزالق  +تحكم الكتروني في قوة المكابح  +نظام الثبات
االلكتروني  +نظام مراقبة ضغط اإلطارات
أقفال أبواب بجهاز التحكم مع إنارة أضواء الخطر
نظام إنذار  +نظام منع حركة المركبة
مصباح توقف علوي (أل إي دي) ونظام التحكم على المرتفعات
وسائد هوائية أمامية ثنائية
حساسات اصطفاف خلفية
ارتيجا  - GLXباإلضافة إلى أعاله
تشغيل بدون مفتاح بضغطة زر
تعديل ارتفاع المقعد (السائق)
صندوق في المنتصف مع مسند ذراع
الصوت  -تويتر امامي ٢ x
ديكور وحدات التحكم
رفارف ضد الطين أمامية وخلفية
ديكور الباب الخلفي (كروم)
كشافات ضبابية

حساسات اصطفاف خلفية
Rear Parking Sensors

GLX

الهند
 ١.٥لتر أم بي آي  -كي  ١٥بي  -بترول
دفع ثنائي  /اوتوماتيكي ب ٤سرعات
١٦ / ٤
٨٦ x ٧٤
١٫٤٦٢
٦٫٠٠٠ / (١٠٥) ٧٧
٤٫٤٠٠ / ١٣٨
قرصية مهواة  /طبلية
ماكفيرسون سترت مع ملف زنبركي  -األمام
محور إلتواء مع ملف زنبركي  -الخلف
٤٣٩٥ x ١٧٣٥ x ١٦٩٠
١٨٠ / ٥,٢
 ٧أشخاص
 ٤٥لتر
١٥٣ / ٥٥٠
١٧٤٠ / ١١٧٠








كروم
بنفس لون المركبة
عجلة ألمنيوم
عجلة حديدية
 + 65R18 / 185عجلة حديدية
يدوي
يدوي
عرض قطاعي

آلي
يدوي
شاشة أل سي دي بحجم
 ٤,٢بوصة


























اسود


الخلف





تخشيب


األمام /الخل 
ف







مقاعد لـ 7أشخاص
Spacious 7-Seater

بناء على الطرازات  /النماذج المتاحة لدى الوكيل المحلي.
® ESPهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Daimler AGالصور المعروضة هي ألغراض التوضيح فقط .قد تختلف المركبات والميزات الفعلية ً

تخشيب داخلي
Wood-finish Interior trim

