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3  Y E A R S

Or 120,000 km

Whichever comes first*Official Partner



الخفيفة  أب(  )البيك  طرازات  أفضل  من  واحدة   "MG T60" تعتبر  
والمتوسطة الحجم في السوق.

شاحنة  وتكون  فّعال،  بأداٍء  لتتمتع  خصيصًا  تصميمها  تم  فقد 
اليومي.  والعمل  والنقل  التحميل  متطلبات  جميع  تلبي  عملية 

وكذلك  والبنزين،  الديزل  المحرك:  حيث  من  بطرازين  تتوفر  وهي 
خيارين من حيث منظومة الحركة: دفع ثنائي أو دفع رباعي، األمر 

الذي يجعلها االختيار المثالي، والشاحنة التي تلبي كافة أهدافك 
مهما كانت وجهتك واحتياجاتك.

The MG T60 is one the best mid size light pickup trucks in the 
market. It was designed to offer superior performance as a 

practical truck made for everyday loading and transportation 
needs. The truck is available in two engine types: diesel and 

gasoline.  It is also available in two transmission systems: 2WD 
and 4WD. This makes the MG T60 the ideal choice and the 

truck that meets all your needs wherever you go and whatever 
you need.

تلبيك حيثما كانت وجهتك ..

Takes You Everywhere



مختلف  على  للسير  يؤهلها  مما  األرض،  عن  الكبير  ارتفاعها  هو   "MG T60" يميز  ما  أهم  من   
الخارجي فإن شبك واجهتها  الوعرة. ومن حيث تصميمها  الصخرية  بما فيها  الطرقات  أنواع 

األمامية الضخم والمكون من شرائح عمودية يلفها إطار من الكروم الالمع يمنح مقدمتها 
طابع التحدي والجرأة. وتأتي بسبعة خيارات من األلوان. وهذا إضافة إلى كافة العناصر األخرى 

التي تؤكد هويتها المختلفة والمميزة:

Exterior Design with Unique Personaالتصميم الخارجي .. شخصية مميزة
The high ground clearance is one of the key features of the MG T60, as it allows the 

truck to be driven on various road types, including rocky and rough terrains. The large 
front grille made of vertical bars surrounded by a bright chrome frame adds a touch of 

defiance and boldness to the front. The MG T60 is available in 7 colors, augmenting a 
host of other features that highlight its unique nature, including:

• Ultra-bright LED headlamps
• 3D vents projecting a strong and defiant personality

• Sidesteps to assist when entering the car
• Tires with 17’’ rims

• A large volume trunk fitted with protective metal bars

.)LED – مصابيح أمامية فائقة السطوع )ليد •
• فتحات التهوية ذات التصميم الثالثي التي تكسبها مظهرًا قويًا وشخصية متحدية.

• عتبات جانبية للمساعدة عند الركوب.
• إطارات بجنوط مقاس 17 بوصة. 

• الصندوق الخلفي مجهز بعوارض معدنية للحماية، ويتميز بسعته الكبيرة. 



من الداخل تتمتع  "MG T60" بتصميم مريح وعملي للغاية كونها متعددة األغراض:

• لوحة العدادات خلف عجلة القيادة أنيقة وسهلة القراءة بكل وضوح.
• الكونسول المحوري عريض نسبيًا، ويتوسطه ذراع التحكم بناقل حركة أنيق وصغير الحجم.

• المقاعد األمامية مكسوة بالقماش، كما يمكن التحكم بها كهربائيًا.
• نظام تكييف متطور.

• مساحة أكثر رحابة للمقاعد الخلفية.

 Roomy and Comfy Interior
The MG T60 is designed to have a comfy and very practical interior befitting its multifunctional nature: 

• Elegant and clear instrument panel behind the steering wheel 
• Relatively large center console with an elegant and stylish transmission lever at its center

• Electric adjustable cloth
• Advanced AC system 

• Roomy rear seats 

التصميم الداخلي .. قّمة الرحابة والراحة





قوة التكنولوجيا  
جمعت "MG T60" الكثير من عناصر التكنولوجيا المتطورة، مما يمنحها قوة عالية وكفاءة في األداء منقطع النظير، مع كونها موفرة في 

استهالك الوقود في الوقت نفسه، مما يجعلها األنسب لمختلف الظروف والطرقات.

• تكنولوجيا ذكية بنظام تنبؤي وشامل. 
• تصميم قوي بمعيار 10 سنوات لمقاومة التآكل.

• ناقل حركة )جيربوكس( 5 سرعات لمحرك البنزين و 6 سرعات لمحرك الديزل

Technology-Powered Driving
The MG T60 encompasses many advanced high tech features, making it a powerful truck with an unmatched 

performance. Simultaneously, the truck’s economic fuel consumption is yet another feature that makes it even more 
suitable for all types of road conditions. 

• Comprehensive and predictive smart technology
• Strong and corrosion resistant design made to last 10 years

• 6-speed transmission system (AT6)



    قّمة األمان
تم  حيث  والتحويل،  الحرارة  تكنولوجيا  بواسطة  منتج  القوي  فهيكلها  "MG T60"؛  لشاحنة  بالنسبة  األمور  أهم  من  األمان  ُيعتبر 

استخدام تقنية التشكيل الحراري، كما تم استخدام لحام شعاع الليزر للمساعدة في تحسين قوة هيكلها مما يعزز قوة ومتانة 
أنها  السالمة  اختبارات  برنامج  تقرير  يظهر  حيث  السالمة؛  اختبارات  كافة  في  الدرجات  أعلى  على  حازت  وقد  المعدنية،  صفائحها 

حققت معداًل إجماليا بدرجة )35,46( من أصل )37(. وهذا إضافة إلى ما تتمتع به من أنظمة السالمة الحائزة على تصنيف أمان فئة 
الخمس نجوم من قبل )A-NCAP( في أستراليا. فهي مجهزة بأنظمة سالمة نشطة وغير نشطة لتجّنب أي حوادث محتملة.

•  نظام التذكير بربط حزام األمان.
)ESP( برنامج الثبات اإللكتروني  •

  منظومة الحركة
 )VGT( بتقنية  يعمل  والذي   )VM( طراز  المصدر،  أوروبي   ديزل  وآخر  بنزين  محرك  المحرك،  حيث  من  بخيارين   "MG T60" تجهيز  تم 

المتطورة التي تعتمد على شاحن توربيني مزدوج التمرير لالستفادة القصوى من هواء السحب المضغوط؛ إذ يقوم التوربين باستخدام 
الطاقة الحرارية والحركية معًا لغازات العادم وتحويلها إلى طاقة ميكانيكية. وهو معزز بنظام الحقن المشترك من الجيل الرابع 

من بوش.

•  تبلغ قدرة المحرك القصوى )110 كيلو واط(، وعزم دوران يصل إلى )360 نيوتن / متر(.
.SASO لكونه يستهلك نحو 7.5 لتر لكل 100 كيلومتر )Euro6( يلبي معيار االنبعاثات األوروبي  •

•  أفضل تجربة قيادة غير مسبوقة بالنسبة لشاحنة مزودة بناقل حركة )جيربوكس( أوتوماتيكي سداسي النقالت.
•  منظومة نقل الحركة تتيح إمكانية استخدام أوضاع القيادة الثالثة المختلفة )العادية، اإليكولوجية، والطاقة المبتكرة(.

 Superior SafetyTransmission System
Safety is one of the key aspects of the MG T60 pickup truck. The sturdy chassis of the vehicle is built using 

thermoforming while laser welding was used to enhance the strength of the chassis metal plates. The truck 
scored highly in all safety tests as shown in the Euro NCAP report with an overall score of 35.46/37. 

Additionally, the truck’s safety systems have earned a 5-star rating in the A-NCAP (Australia) tests thanks 
to its active and passive safety systems capable of preventing any potential accidents. 

• Seatbelt Alert System
• Electronic Stability Program (ESP)

The MG T60 comes in two engine types: gasoline and European VM diesel engine. The latter is powered by 
the VGT technology featuring a twin-turbocharger to maximize utilization of pressurized intake air. The 

turbine uses both thermal and kinetic energy of exhaust gases and transforms them into mechanical energy 
and is enhanced with a 4G common-rail fuel injection system from Bush.

• 110 km max engine power and 360 n.m. max torque 
• Complies with Euro 6 European emissions standard thanks to its 7.5L/100km fuel consumption

• Best and unprecedented driving experience for a 6-speed automatic transmission truck
• Transmission system allows the ability to use one of the three different driving modes (standard, ecology, 

and innovative power)



Specification

Diesel الديزل Gasoline  البنزين

المواصفات
4X4 4X2 4X4 4X2

COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

6MT 6MT 5MT 5MT

2.8L 2.8L 2.4L 2.4L

Main Dimensions أبعاد السيارة األساسية
Length x width x height (mm) الطول x العرض x االرتفاع )مم( 1809*5365*1900
Wheelbase 3155 قاعدة العجالت
Wheel track 1580 مسار العجالت
Front load 942 التحميل األمامي
Back load 1268 التحميل الخلفي
Trunk 530*1510*1485 الصندوق الخلفي
Minimum ground clearance 215 الحد األدنى للخلوص األرضي
Powertrain قوة األداء
Engine type  2.8L البنزين  2.4L البنزين نوع المحرك
Engine power 110KW 105KW قوة المحرك )حصان(
Torque NM 360NM 200NM عزم الدوران )نيوتن / متر(
Transmission 6MT 6MT 5MT 5MT ناقل الحركة )الجيربوكس(
Front suspension system double نظام التعليق العرضي المزدوج نظام التعليق العرضي المزدوج نظام التعليق األمامي
Rear suspension system leaf spring نبضات ورقية نبضات ورقية نظام التعليق الخلفي
Front/back brakes ● ● ● ● الفرامل األمامية و الخلفية
Anti-spin rear axle LSD ● - ● - مانع اإلنزالق للمحور الخلفي
Tire size R16 245/70 R16 245/70 حجم اإلطارات
Exterior Design  التصميم الخارجي
External rope hook ● ● ● ● مشبك الحبل الداخلي
Internal rope hook ● ● ● ● مشبك الحبل الخارجي
Front structure and back bumper color ● ● ● ● لون الهيكل األمامي و المصد الخلفي
Halogen lights and rear fog lights ● ● ● ● أضواء الهالوجين مع مصابيح الضباب الخلفية
 Anti-fog rear window ● ● ● ● مانع تكون ضباب للزجاج الخلفي
Trunk bumper protector ● ● ● ● واقي الصندوق
Side step ● ● ● ● دعسة جانبية

 Aluminum wheels ● ● ● ● عجالت ألومنيوم
Front logo ● ● ● ● الشعار األمامي
Tire size ‘16 ‘16 ‘16 ‘16 حجم اإلطارات
Interior Design  التصميم الداخلي
 Manual air-conditioning + dust filtration ● ● ● ● تكييف الهواء يدوي + تنقية الغبار
  Rear seat air-conditioning outlets ● ● ● ● فتحات تكييف الهواء في المقاعد الخلفية
Manual air-conditioning + air filtration ● ● ● ● تكييف الهواء يدوي + تنقية الهواء
Six-position driver seat adjustment system ● ● ● ● نظام ضبط مقعد السائق 6 أوضاع
4-position front passenger seat adjustment system ● ● ● ● نظام ضبط مقعد مجاور السائق 4 أوضاع
Interior color Grey رمادي Grey رمادي Grey رمادي Grey رمادي اللون الداخلي
 Fabric seats ● ● ● ● مقاعد من القماش
Four electric windows, central locking ● ● ● ● النوافذ األربعة كهربائية، وقفل مركزي
Radio,CD, MP3 & USB Port ● ● ● ● USB ومنفذ ،MP3 راديو، ومشغل أقراص
12V front electric current ● ● ● ● التيار الكهربائي األمامي 12 فولت
Remote XeX ● ● ● ● مفتاح التحكم
4 Speackers ● ● ● ● 4 مكبرات صوت
Two-way steering wheel adjustment ● ● ● ● تعديل عجلة القيادة باتجاهين

Safety and Security السالمة واألمان
Hand grip ● ● ● ● مقبض داخلي
ISOFIX ● ● ● ● ISOFIX

ABS/EBD ● ● ● ● ABS/EBD

ESP+EBA ● ● ● ● ESP+EBA

 Front double airbags ● ● ● ● وسائد هوائية واقية أمامية مزدوجة
Seat belt alert system ● ● ● ● نظام التذكير بربط حزام األمان

 Seat belts for all passengers ● ● ● ● حزام األمان لجميع الركاب
Engine power off system ● ● ● ● نظام إطفاء المحرك
TPMS ● ● ● ● TPMS

 Parking assist sensors ● ● ● ● حساسات للمساعدة عند االصطفاف

خيارات اللون 
Color Options

أبيضفضيرماديأسودأخضرأزرقأحمر

White Silver Grey  Black Green Blue Red

مالحظات:
*تختلف مواصفات الموديل اعتمادًا على الموقع الجغرافي الذي يتم فيه بيع الموديل. للحصول على معلومات محددة بشأن الموديل، يرجى االتصال بالوكيل المعتمد.

Notes:
* Model specifications differ based on the geographical location where the models are sold. To get specific information about the model, please 

contact the authorized dealer.

AvailableNot availableOptionalإختياريغير متوفرمتوفر



MG Showrooms

800 749 8888

Control your car with

جدة  -  الرياض  -  الدمام - الطائف
املدينة املنورة - ينبع - جازان

Jeddah - Riyadh - Dammam - Taif
Madinah Al-Munawarah - Yanbu - Jazan


