TIME TO PLAY
GRADE

GL

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)

Headlamp levelling device
Fog lamps
Tyres & wheels
Spare tyre and wheel
INTERIOR
Air conditioner
Seat upholstery
Seat height adjuster (driver’s side)
Electric windows - Front and Rear
Outside door mirrors - Electrically adjustable
Multi-information display
Tilt & telescopic power steering - with audio controls
Audio: MP3 / WMA compatible CD player + 4 speakers + USB port
+ 12V accessory socket
Rear seats - 60:40 split single-folding
SAFETY AND SECURITY
ABS + BA + EBD + ESP® + TPMS
Remote control door locks with hazard lamp answer back function
Immobiliser + Security alarm
Hill hold control + Hill descent control
SRS front dual airbags
ISOFIX child seat anchorages x 2
Child seat tether anchorages x 3
VITARA - GLX & GLX S/R - IN ADDITION TO ABOVE
DRL (Daytime running lights) LED + Auto wiper + Auto lamps
Roof rails - Silver
Front and rear parking sensors
Smart key entry and keyless push-start system
Cruise control with speed limiter control
SRS side (front) and SRS curtain airbags
Panoramic sunroof
Overhead console + Front map light (3-position)

GLX + S/R

Hungary
1.6L VVT MPI (Petrol)
4WD / 6AT
4 / 16
78.0 x 83.0 / 1586
86 (117) / 6,000
156 / 4400
Ventilated disc / Disc
MacPherson strut with coil spring - Front
Torsion beam with coil spring - Rear

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) /
Wheelbase (mm)
Seating capacity / Fuel capacity
Kerb weight with full option / Gross weight (in kgs)
EXTERIOR
Headlamps - High beam / Low beam

GLX

4175 x 1775 x 1610
5.2 / 185 / 2500
5 persons / 47L
1185 / 1730
Halogen multi-reflector
Halogen multi-reflector
/ LED projector
/ LED projector
Manual
Automatic
Automatic
Rear
Front & Rear
Front & Rear
215 / 60 R 16 - Steel wheel
215 / 55 R 17 - Painted alloy wheels
T135 / 90R16 + steel wheels (For temporary use only)
Halogen multireflector

Manual
Fabric





Auto
Suede


With electrical folding and
built-in turn signal lamps
4.2" colour LCD

With 2 front tweeters +
Bluetooth


Auto
Suede


With electrical folding and
built-in turn signal lamps
4.2" colour LCD

With 2 front tweeters +
Bluetooth






















































3.5" monochrome display



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.

وقت المرح
GL

الفئة

GLX

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)

هنغاريا
)1.6L VVT MPI (Petrol
4WD / 6AT
16 / 4
1586 / 83.0 x 78.0
6.000 / )117( 86

أقصى عزم ( -ن م  /د.د)
المكابح  -األمام  /الخلف
نظام التعليق

4400 / 156
قرص مهوى  -قرص
األمام MacPherson strut with coil spring -
الخلف Torsion beam with coil spring -

األبعاد والسعة
الطول  xالعرض  xاالرتفاع (ملم)
قطر الدوران (متر)  /االرتفاع عن األرض (ملم)  /المسافة بين
العجالت
الركاب  /سعة الوقود
الوزن األدنى بكامل المواصفات  /الوزن الكلي (كجم)
التصميم الخارجي
المصابيح األمامية  -الضوء العالي  /المنخفض

1610 x 1775 x 4175
2500 / 185 / 5.2
 5أشخاص  47 /لتر
1730 / 1185
هالوجين متعدد
هالوجين متعدد
هالوجين متعدد االنعكاس
االنعكاس LED /
االنعكاس LED /
أوتوماتيكي
أوتوماتيكي
يدوي
األمامية والخلفية
األمامية والخلفية
الخلفية
 - 17 R 55/215عجالت ألمنيوم مطلية
 - 16 R 60 / 215عجالت فوالذية
 + 90R16/T135عجالت فوالذية
(لالستخدام المؤقت فقط)

أداة التحكم بالمصابيح األمامية
مصابيح ضبابية
اإلطارات والعجالت
اإلطار االحتياطي والعجلة

التصميم الداخلي
مكيف هواء
مقاعد منجدة
تعديل ارتفاع المقعد (جانب السائق)
نوافذ كهربائية  -األمام و الخلف
المرايا الخارجية  -كهربائية

يدوي
قماش




شاشة عرض
عجلة قيادة آلية تلسكوبية وقابلة لإلمالة  -مع تحكم بالصوت
الصوت :مشغل سي دي يتماشى مع  ٤ + WMA/MP3مكبرات
صوت  +مخرج  + USBمخرج طاقة  ١٢فولت
المقاعد الخلفية  -طي مجزأ مفرد بنسبة ٤٠:٦٠
مزايا السالمة واألمان
نظام مكابح مانعة لالنزالق  +المساعدة في المكابح  +تحكم
الكتروني في قوة المكابح  +نظام الثبات االلكتروني  +نظام
مراقبة ضغط اإلطارات
قفل األبواب بجهاز التحكم مع عمل أضواء الخطر
نظام منع حركة المركبة  +نظام إنذار
نظام التوقف على المنحدرات  +نظام النزول من المنحدرات
وسائد هوائية أمامية ثنائية ()SRS
مراسي مقعد الطفل  ٢ xمن ISOFIX
أماكن ربط مقعد الطفل ٣ x
فيتارا  GLX -و  - GLX S/Rباإلضافة إلى أعاله
أضواء نهارية ( + )LEDمساحات آلية  +أضواء آلية
قضبان في السقف  -فضية
حساسات اصطفاف أمامية وخلفية
دخول بدون مفتاح وتشغيل بزر
مثبت سرعة مع تحديد أقصى سرعة
وسائد هوائية جانبية ( )SRSووسائد جانبية (ستائر) ()SRS
سقف بانورامي
وحدة تحكم علوية  +ضوء خريطة أمامي ( 3وضعيات)

لونين خارجيين
Dual Tone Colours

GLX + S/R

أوتوماتيكي
جلد


مع طي كهربائي ومصابيح
إشارة جانبية مدمجة
شاشة  LCDملونة
مقاس  4.2بوصة

مع  2مكبر صوت أمامي
 +بلوتوث


أوتوماتيكي
جلد


مع طي كهربائي ومصابيح
إشارة جانبية مدمجة
شاشة  LCDملونة
مقاس  4.2بوصة

مع  2مكبر صوت أمامي
 +بلوتوث
























































شاشة عرض أحادية
األلوان  3.5بوصة



سقف بانورامي
Panoramic Sunroof



 6وسائد هوائية
6 Airbags

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 ً

نظام خيار الدفع الرباعي
)4-WD (Drive Select

