Nobody But Jimny
GRADE
PERFORMANCE
Made 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 - Front and Rear
Approach / Departure angle (degrees)
DIMENSIONS AND CAPACITIES
Overall Length x Width x Height (in mm)
Min. turning radius (m) / ground clearance (mm) / Wheelbase (in mm)
No. of doors / Seating
Kerb weight with full option / Gross weight (in kgs)
Fuel tank capacity / Luggage capacity (in Litres) - Max. volume
EXTERIOR
Electric windows
Door mirrors
Headlamps
Daytime Running lights - DRL
Fog lamps
Remote control door locks
Green tinted windows
Windscreen glass
Tyres and wheels
Luggage Box (for flat floor)
INTERIOR
Air conditioner with heater
Seats
Leather covered Steering
Audio system
Other amenities
SAFETY AND SECURITY
ABS + BA + ESP® + TPMS
Immobiliser + High Mount stop lamp
Hill Hold Control + Hill Descent Control + Cruise Control
SRS front dual airbags + Side front Airbags + Curtain Airbags

GLX
India
1.5 L VVT MPI - K15B
Part time 4WD -ALL GRIP PRO
4 AT
4 / 16
74.0 x 85.0 / 1462
75 (102) / 6,000
130 / 4,000
Solid Disc / Leading and Trailing Drum
3-link rigid axle with coil spring
37 / 49
3645 x 1645 x 1725
4.9 / 210 / 2250
3 / 4 persons
1110 / 1435 (AT)
40 / 830
Passenger and Driver's side
Electrically adjustable
LED projector (Auto)
Available
Front & Rear
With Hazard lamp answerback function
Front, Quarter and Tailgate windows
UV Cut Glass
195/80R15 + Alloy wheels
Behind the rear seats with protective cover
Automatic
Front - Walk in mechanism, Rear - 50:50 split single-folding
Power steering with audio & Cruise controls
+ hands free phone control
MP3/WMA compatible CD player + Bluetooth + 2 speakers
USB port + 12 V accessory socket + cup holder + Centre Console

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.

ال شيء بعد جيمني
GLX

الفئة
األداء

الهند

صنعت في

 1.5لتر VVT MPI - K15B

نوع المحرك
نظام القيادة

دفع رباعي مؤقت – دوران جميع العجالت
أوتوماتيكي ب 4سرعات

التروس

16 / 4

عدد االسطوانات  /الصمامات

1462 / 85.0 x 74.0

القطر الداخلي  xالشوط (ملم)  /إزاحة المكبس (سم)3

6.000 / )102( 75

أقصى قوة (ك و (بي أس)  /د.د)
أقصى عزم ( -ن م  /د.د)

4.000 / 130

المكابح  -األمام  /الخلف

قرص صلب  /طبلية

نظام التعليق  -األمام والخلف

محور صلب ثالثي الوصالت بملف زنبركي
49 / 37

زاوية االقتراب والمغادرة
األبعاد والسعة

1725 x 1645 x 3645

الطول  xالعرض  xاالرتفاع (ملم)
الحد األدنى لقطر الدوران (متر)  /االرتفاع عن األرض (ملم)  /المسافة
بين العجالت (ملم)

2250 / 210 / 4.9
 4 / 3أشخاص

الركاب  /عدد األبواب

( 1435 / 1110أوتوماتيك)

الوزن األدنى بكامل المواصفات  /الوزن الكلي (كجم)

830 / 40

مساحة األمتعة  /حجم خزان الوقود (لتر)  -أقصى حجم
التصميم الخارجي

جهة السائق والمرافق

نوافذ كهربائية

تعديل كهربائي

مرايا األبواب
المصابيح األمامية

بروجكتور بعاكس متعدد LED

المصابيح النهارية DRL -

متوفر
األمام والخلف

المصابيح الضبابية
قفل األبواب عن بعد

مع أضواء الخطر

نوافذ معتمة  -أخضر

زجاج األبواب والباب الخلفي

الزجاجة األمامية

مقطوع باألشعة فوق البنفسجية
 + 80R15/195عجالت ألمنيوم

اإلطارات والعجالت
صندوق األمتعة (لألرضية المسطحة)

خلف المقاعد الخلفية مع غطاء حماية

التصميم الداخلي
أوتوماتيكي

التكييف والتدفئة
المقاعد

األمام – آلية الدخول السهل .الخلف  -طي سفلي للمقاعد بنسبة ٥٠ : ٥٠

عجلة القيادة مغطاة بالجلد

عجلة قيادة آلية  -مع تحكم بالصوت  +تحكم بالهاتف  +مثبت السرعة

النظام الصوتي
مواصفات أخرى

مشغل سي دي يتماشى مع  + WMA/MP3بلوتوث  2 +مكبرات صوت
مخرج  + USBمخرج طاقة  + 12حامل أكواب  +صندوق في المنتصف

السالمة واألمان
نظام مكابح مانعة لالنزالق  +المساعدة في المكابح  +نظام الثبات االلكتروني  +نظام مراقبة ضغط اإلطارات
نظام منع حركة المركبة  +مصباح خلفي في أعلى المقصورة
نظام التوقف على المنحدرات  +نظام النزول من المنحدرات  +مثبت السرعة
وسائد هوائية أمامية ثنائية وسائد هوائية جانبية  +وسائد هوائية ستائر

دفع رباعي مؤقت  -دوران جميع العجالت
Part time 4WD All Grip Pro

االرتفاع عن األرض  210ملم
Ground Clearance 210 mm

مقاعد خلفية قابلة للطي
Folding Rear seats

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 ً

