ألوان الهيكل الخارجي.
BO D Y COL OURS.

فـيـوريـنــو

ألـوان الـبـاسـتـيـــل.
Pastel colours.

fiorino
 168أحـمــر

 249أبـيــــض

168 Red

249 White

 551برتقالي

 479أزرق

551 Orange

479 Blue

األلــوان الــمـعـدنـيــــة.
Metallic colours.

الكتيب هي للداللة والتوضيح
محددة لشروط قانونية .جميع البيانات الواردة في هذا
قد تختلف المواصفات والخيارات وفقًا ألسواق
ّ
ّ
الكتيب في أي وقت ألسباب ذات طابع
فقط .قد يقوم القسم المهني لدى فيات بإجراء تغييرات على الطرازات المذكورة في هذا
ّ
تقني أو تجاري.
Model specifications and options may vary due to certain market or legal requirements. All data
contained in this publication is purely indicative. Fiat Professional may make changes to the models described in this publication at any time for reasons of a technical or commercial nature.

 612رمادي فاتح
612 Light Grey

أزرق معدني فاتح 448

448 Light Blue Metallic

 487أزرق داكن

 293أحمر داكن

487 Dark Blue

293 Dark Red

 355أخـضــر

 632أســود

355 Green

632 Black

األلوان التي تظهر في هذه الصفحات هي للداللة والتوضيح فقط .إن أنواع الحبر المستخدمة في الطباعة ليست قادرة على إعادة إنتاج ألوان الهيكل الخارجي بشكل دقيق.

The colours shown on these pages are intended solely as a guide. Type-setting inks are not able to faithfully reproduce the body colours.

تـصــل إلــى وجـهـات ال تـصلـهــا منافساتـهــا.
ومميــز ،وفــي الداخــل مقصــورة
فــي الخــارج تصميــم مضغــوط
ّ
فســيحة ...واألهم أنها اقتصادية .تم تصميــم أصغر طرازات فيات

It reaches places others cannot.

لتتحــرك بحرية
تم تصميــم فيورينو
من أجــل دعم أعمالــك .لقد ّ
ّ
تامة في شــوارع المدينة ،وتدفــع أعمالك إلى أماكن لم تصلها من
ّ
التحكم بفيورينو كســيارة عادية في حاالت االزدحام،
قبل .يمكنك
وكفان فســيح وقوي عند الحاجة ،لذلك ستســاعدك هذه المركبة
فــي تأميــن أعمالك على أكمــل وجه في المناطــق الريفية كما في
شوارع المدينة .هيا إذًا إدفع بأعمالك نحو األمام مع فيورينو.

Compact outside, roomy inside but above all
economical. The smallest Fiat model was
created to make your work great. Designed to
move around in complete freedom in town
centres, the Fiorino takes your business to
places it has never reached before. Manageable
in traffic as a city car, roomy and sturdy as a true
van, the Fiorino will help you in your
business from rural roads to city streets.
Your work returns to the centre with the Fiorino.
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تــــوجـــــه إلــــى أي مــــكـــــــان.
ّ

GE T AROUN D E V E RY WH E RE .

نقدم لك فيورينو ،المركبة الصغيرة التي تجعل نتائج
إنها ثورة بالفعل بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون إلى تأمين أعمالهم على أكمل وجهّ :

A great revolution for those who need to get around for their work: meet the Fiorino, the small vehicle

لتكمل أعمالك في
تم تصميم فيورينو
أعمالك كبيرة ألنها ال تعرف حدودًا عند العمل .فهي سهلة القيادة والركن والتحميل والتفريغ ،وقد ّ
ّ

that makes any business great because it never limits your will to work. Easy to drive, park, load and

البلدات والمدن والمناطق السياحية .إنها المركبة الوحيدة التي يمكن أن تأخذك بسهولة إلى حيث ال يمكن أن تصل الفانات المنافسة .ما

unload, the Fiorino is designed for towns, cities and historical centres, the only vehicle that can easily

عليك سوى أن تختار وجهتك ،وفيورينو ستتبعك إلى أي مكان.
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take you where other vans cannot reach. You decide where to go, it will follow you anywhere.

يتوافق الباب الجانبي االختياري القابل لالنزالق تمامًا مع
 ويوفر المقبض العمودي الخارجي قبضة،هيكل السيارة
.ممتازة ويمكن استخدامه للفتح بكلتا اليدين

The optional sliding side door blends
perfectly into the side panel and the
vertical exterior handle offers an
excellent grip and can be opened with
both hands.

يظهر التركيز على الخطوط الديناميكية الخارجية من خالل
المصابيح األمامية ذات التصميم الحديث والفريد التي تضيف
 أما مصابيح.مزيدًا من الشخصية على الواجهة األمامية
المدمجة في المصدات فتضمن إنارة إضافية
ُ الضباب المتوفرة
.واضحة في ظروف الطقس القاسية

Dynamic exterior lines are emphasised by
up-to-date, original headlights that add
character to the front end. The optional
fog lights built into the bumpers ensure
optional outstanding visibility under any
atmospheric conditions.

External
الـقـيـاســات
dimensions (mm) (الـخـارجـيــة )ملم
1716
Width

العرض
1716

3864
Length

الطول
3864

تصميم عملي مع خطوط ومواصفات
 خطوط دائرية مع نهايات جريئة:فريدة
.في األمام تعكس المتانة والسالمة

Practical design with bags of
personality: rounded shapes,
essential lines with a beefy,
front end that oozes solidity
and safety.
06 07
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استرح .فأعمالك تجري على أكمل وجه.

Relax. You are at work.

ّ
أي من مواصفات الراحة.
تصميم فسيح ومريح ،ومقصورة داخلية تتوفر فيها كافة مواصفات
التحكم .مع فيورينو ،لن تحتاج الى التخلي عن ّ
فلوحة القيادة والمقاعد المريحة المتوفرة مع أربعة أنواع أقمشة جديدة ،واالهتمام بأدق التفاصيل ،والمجموعة المتكاملة من التجهيزات

Roomy and comfortable outside, manageable and sturdy inside. You need not give up any comfort with a Fiorino.
The ergonomic dashboard and seats available in four new fabrics, the attention to detail and the numerous items

تم تصميمها خصيصًا لتأمين الجودة األفضل أثناء القيادة ولتلبية احتياجات العمل في جميع الظروف.
والخصائص الالزمةّ ،

of equipment have been designed for optimum quality of life on board and to satisfy even the most tireless and
demanding workers, like yourself.
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ّ
المدمج الجديد والمحمول من المالحة واالتصال الهاتفي واالستماع
ُ Blue&MeTM TomTom* يمكنك نظام
ّ
التحكم المثبتة في مقود التوجيه ومنفذ
إلى الموسيقى من خالل استخدام الشاشة العاملة باللمس وأزرار
. في الوسطUSB
The new integrated portable Blue&MeTM TomTom* system allows you to navigate,
telephone and listen to music using the touch display, steering wheel controls and a
USB port on the central tunnel.

تم تصميم كل جهاز أو ضوء تحذير
ّ
على لوحة القيادة بحيث يكون
ّ
التحكم
 وجميع أزرار،سهل القراءة
في متناول يدك وذلك للحفاظ على
.تركيزك الكامل أثناء القيادة
Every instrument or warning
light on the dashboard is easy
to read at first glance and the
controls are within reach to
keep your concentration high
during the trip.

On board, the watchwords are practicality,

 تتوفر الشعارات والقياسات،على متن هذه المركبة

wellbeing and safety. The seats are

 أما المقاعد.بطريقة عملية وأمينة وسهلة الوصول

comfortable and wraparound: they can be
adjusted together with the steering wheel

 يمكنك تعديلها مع:فمريحة بتصميمها الملتف
.مقود التوجيه من أجل ضمان الوضعية األمثل

to ensure optimum posture. The climate

ّ
التحكم بدرجة الحرارة
 من نظام،جميع التجهيزات

control system to the optional Blue&Me™

 تجعل الحياة،Blue&Me™ إلى النظام االختياري

makes life on board a pleasant experience.

.على متن فيورينو تجربة ممتعة

 في الشـــرق األوســـطBlue&Me™ TomTom Live *ال يتوفـــر نظام
*Blue&Me™ TomTom Live not available for the Middle East
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Because the passenger
seat can be folded down
completely flat, flush with

طي مقعد الراكب نحو األسفل
ّ يمكنك
ليصبح مسطحًا تمامًا بمستوى األرض
 وهذا يمنح مقصورة،(GQ )إختياري على

the floor, the (optional

التحميل طوالً إضافيًا يصل إلى متر

for GQ) length of the load

 متر0.3 تقريببًا وحجمًا إضافيًا بنسبة

compartment increases

 مما يتيح لك تحميل معدات،مكعب
ّ

by nearly 1 metre and the

تتم عملية إغالق األبواب األمامية
ّ

.وأغراض طويلة

volume by 0.3 m3, allowing

 وهذا.والخلفية بشكل منفصل

you to carry long objects.

يوفر لك استخدام مقصورة التحميل
حتى عندما تكون مقصورة السائق
 وبالتالي تضمن لك السالمة،مغلقة
.أثناء عمليات التحميل والتفريغ
The closure of the front and rear
doors is separate. This allows

إن حجرات التخزين المتعددة وعلبة

you to use the load compartment

تخولك أن تخزن
ّ القفازات الفسيحة

even when the driver's cab is

جميع مستلزماتك وأمتعتك

closed, thus guaranteeing greater

 بما في،الشخصية ووثائق عملك

safety during loading/unloading

.ذلك جهاز الكمبيوتر المحمول

operations.

The numerous storage
compartments and a roomy
glove compartment mean
you can stow all your
personal effects and working
documents, including your
personal computer.

الكونسول المركزي اإلختياري مجهز
 والعة،بحامل منفضة سجائر أو أكواب
. فولط12 بقوة
ّ سجائر ومنفذ كهربائي
Optional central console is
equipped with ashtray/glass
holder, cigar lighter and 12V
socket.

يحول حامل المستندات االختيارية مقصورة
ّ
.الركاب الى ملحق حقيقي لمكتبك
The optional document holder
transforms the passenger
compartment into a veritable
extension of your office.
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باإلضافة إلى التجهيزات القياسية )الوسادة الهوائية
للسائق ،نظام  ABSونظام  EBDونظام التوجيه
الهيدروليكي المعزز آليًا( ،يمكنك أيضًا االعتماد على
مجموعة من الخيارات األخرى الخاصة بسالمتك )وسائد
هوائية للركاب ،وسائد هوائية جانبية ،وأجهزة استشعار
للركن الخلفي(.
In addition to the standard equipment
(driver's airbag, ABS with EBD and
hydraulic power steering), you can also
count on a host of other options for your
safety (passenger airbags, side bags, rear
parking sensors).

حجمهـا صغيـر ،قدراتـها
كبيـرة ...وبأمــان تـام.
ال تتأثر بقياســـاتها وأبعادها الخارجية المدمجـــة :فإن فيورينو قادرة على

Do not be deceived by its compact exterior dimensions: the Fiorino is capable of great

توجهت،
إتمام وظائف هائلة .نبدأ مع نظام الثبات الذي سيرضيك أينما ّ

things. Beginning with handling that is always satisfying, easy and smooth, even in the

فهو خفيف وســـلس حتى في الظروف األكثر صعوبة .كما أن مح ّركاتها
 Euro 5الخافتـــة والصديقـــة للبيئة توفر لك معدالً منخفضًا الســـتهالك

most demanding situations. Its lively, noiseless and eco-friendly Euro 5 engines offer

بقوة
وقـــود وتكاليف صيانة منخفضـــة.
تتضمن هذه المجموعـــة مح ّركًا ّ
ّ
 73حصانـــًا ســـعة  1،4لتـــر يعمـــل علـــى البنزين ،وتمتـــاز فيورينـــو بجميع
المواصفـــات التي ســـتوفر لك كل الحماية والســـالمة التـــي تحتاجها كل
16 17

A S MAL L V AN TH AT TH I N KS BI G.
AN D I N CO MP L E TE SAFE TY .

توجهت ومهما كان نوع الطريق.
يوم ،أينما ّ

reduced fuel consumption and low maintenance costs. The range includes a 73 HP 1.4
petrol unit. The Fiorino also lacks nothing to offer you all the protection and safety you need
every day, on any type of road.

المحرك

Powertrain

 لتر1.4  سعةV  أسطوانات على شكل8 محرك بـ
مكعب
 سم1360 قدرة األسطوانات
ّ
Euro 5 :مستوى االنبعاثات
:EC القوة القصوى
 دورة في الدقيقة5200  حصان( عند73)  كيلوواط54
:EC قوة العزم القصوى
ّ
 دورة في الدقيقة2600  نيوتن متر عند118
متعدد النقاط
حقن إلكتروني متتابع
ّ

1.4 8V
Cylinder capacity : 1360 cm3
Emissions level: Euro 5
Max power EC:
54kW (73HP) at 5200rpm
Max torque EC:
118Nm at 2600rpm
Multipoint sequential phased
electronic injection, returnless system

.انـطـلــق مــع دفــع مــن الـطـبـيـعـــة
 وصالت4 تم تجهيزها مع
ّ  سطح ّية:مقصورة التحميل مسطحة تمامًا على كامل طولها ويمكن استخدامها بالكامل من خالل صندوق تخزين األمتعة والبضائع اإلضافي
. مع إمكانية ترتيب عدد كبير من مختلف أحجام صناديق التخزين،لتثبيت البضائع في مكانها
.@ باستثناء شروط السير المفروضة ألسباب غير بيئية

START O FF WI TH An AD V AN TAGE .
The load compartment is perfectly flat along its entire length and can be exploited to the full due to the presence of a cargo
box, a finishing surface fitted with 4 hooks to anchor the cargo in place, which can be lifted to grant access to a large number
of different sized storage compartments.
* Except

for traffic restrictions not due to environmental reasons.
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ٌ
...تفاصيل صغيرة
.والفرق كبير
ّ التفاصيل الصغيرة هي
 نوفر لك الفرصة لزيادة المواصفات العملية وخصائص الراحة الخاصة.كل ما يلزم لتحسين نوعية عملك وحياتك
.بسيارتك فيورينو

SMALL DETAILS
THAT MAKE A BIG DIFFERENCE.
Small parts are all it takes to improve the quality of your work and your life. We offer an opportunity to
increase your Fiorino's practicality and comfort still further.

يمكنك استخدام سكك السقف
الفوالذية المتوفرة بقطعة واحدة

مجموعة من شبكتين لألبواب

لتحميل صناديق وبضائع كبيرة

 تُستخدم لتخزين،الخلفية

. كلغ80  وقدرة تحميلها هي.الحجم

.المستلزمات صغيرة الحجم

كما يمكنك استكمالها بواسطة

Set of two nets on the rear

أسطوانة خاصة بتحميل البضائع

doors, handy for holding small

.الطويلة دون أي جهد

objects in place.

One-piece steel roof racks
can be used to carry bulky
packages and materials.
Capacity 80kg. It may be
complemented by a useful
roller for loading long
objects without any effort.
 سكك فوالذية3 مجموعة من
. كلغ90 سعة
Set of 3 steel bars with
a capacity of 90kg.

3 ذراع السحب متوفرة بـ
 اثنان ثابتان والثالث:خيارات
.قابل للنزع
Tow hook available in
3 configurations: two fixed
and one removable.
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مقصورة تحميل مع مصباح داخلي قابل للنزع
.ووظيفة اإلنارة المحمولة
Load compartment with removable
courtesy light and portable torch function.

.لوحة فصل مزججة في مقصورة التحميل

 مثبتة من جانب السائق:لوحة تقسيم مشبكة في جزأين

Glazed load compartment partition.

 وهي تفتح خلف،وقابلة للفتح من جانب الراكب األمامي

.سلم معدني أنبوبي السكك لحماية السائق
Metallic tubular ladder for driver protection.

.المقعد القابل للطي بالكامل ليصبح بمستوى األرضية
Grill partition in two parts: fixed on driver's side
and swivelling on passenger side, aligned with
seat which may be folded flush to the floor.

(قياسات مقصورة التحميل )ملم
Load compartment dimensions (mm)
@2491/1523

 الطولA

(قياسات الباب الجانبي القابل لالنزالق )ملم
Sliding side door dimensions (mm)

A Length

1523/ 2491*

 العرضB

1473

B Width

1473

 العرض األقصىA
A Maximum width

644

 العرض األقصىB
B Minimum width

570

 االرتفاعD

1205

570

D Height

1205

 عتبة التحميلE

527

E Load threshold

527

 االرتفاعC
C Height

644

1041
1041

 العرض بين أقواس العجالتC

1046

C Width between wheel arches

1046

حجم مقصورة التحميل
Load compartment volume

@ م2.8/2.5

3
. فولط في مقصورة التحميل12 بقوة
ّ منفذ كهربائي
12V socket in load compartment.

2.5/2.8* m

3

@
طي مقعد الراكب
ّ مع

* With passenger seat folded
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الــــمــــواصــــفــــات الـــفـــنـــيـــة.
المحرك

technical equipment.

بـ  8أسطوانات على شكل
 vسعة  1.4لتر EURO 5

1.4 8V
Euro 5

Engine

 ،4مستوية

4, in line

Number of cylinders, layout

عدد األسطوانات ،وشكلها
مكعب(
األزاحة )سم
ّ
مستوى االنبعاثات
نسبة الضغط

1360

1360

Euro 5

Euro 5

Emission level

1 :10,5

10.5 : 1

Compression ratio

)Displacement (cm3

الحد األقصى  ،ECالطاقة :كيلوواط )حصان( عند دورة
في الدقيقة

5200 (73) 54

54 (73) 5200

EC max. power: kW (HP) at rpm

الحد األقصى  .ECعزم الدوران:
نيوتن متر عند دورة في الدقيقة

 118عند 2600

118 at 2600

EC max. torque: Nm at rpm

حقن إلكتروني متعدد
المراحل ،متتابع مع نظام ثابت

Multipoint electronic injection
phased, sequential with returnless
system

نظام الوقود

Fuel system

ناقل الحركة

Transmission

أمامي

Drive

Drive

front

العجالت

Wheels

اإلطارات

Tyres

175/70 R 14

175/70 R 14

ماكفرسون مستقل

independent McPherson

front

ذراع التوائي

torsion beam

rear

نظام التعليق

Suspension

أمامي
خلفي

القدرات

Capacities
45

45

خزان الوقود )لتر(

9,95

9.95

أمامية )ملم(

257 D

D 257

)Front (mm

خلفية )ملم(

203 T

T 203

)Rear (mm

157

157

8

8

5,4

5.4

)Fuel tank (L

نظام التوجيه

Steering

االستدارة الكاملة )م(

)Kerb-to-kerb turning circle (m

الفرامل ) D -قرصية( ) T -عريضة(

)Brakes - D (disc) - T (drum

األداء

Performance

السرعة القصوى )كلم /الساعة(

)Top speed (km/h

استهالك الوقود )لتر 100 /كلم(

Fuel consumption (l/100km)

دورة في المناطق الحضرية
دورة إضافية في المناطق الحضرية

Urban cycle
Extra-urban cycle

دورة مختلطة

6.4

6.4

Combined

انبعاثات ثاني أوكسيد الكاربون )غ /كم(

148

148

)CO2 emissions (g/km

الطول )ملم(

3864

3864

)Length (mm

العرض )ملم(

1716

1716

)Width (mm

االرتفاع )ملم(

1721

1721

)Height (mm

قاعدة العجالت )ملم(

2513

2513

)Wheelbase (mm

الواجهة األمامية )ملم(

760

760

)Front overhang (mm

الواجهة الخلفية )ملم(

591

591

)Rear overhang (mm

القياسات واألبعاد

Dimensions

المحور األمامي )ملم(

1469

1469

)Front track (mm

المحور الخلفي )ملم(

1465

1465

)Rear track (mm

مقصورة التحميل

Load compartment
1523 - 2491

)Length (mm
)Width (mm

الطول )ملم(

2491 - 1523

العرض )ملم(

1473

1473

العرض بين أقواس العجالت )ملم(

1046

1046

)Width between wheel arches (mm

اإلرتفاع )ملم(

1205

1205

)Height (mm

عتبة التحميل )ملم(

527

527

)Load threshold (mm

2.8 - 2.5

مكعب(
الحجم )متر
ّ





2.5 - 2.8

)Volume (m3

باب جانبي قابل لالنزالق

Sliding side door

العرض )ملم(

الحد األدنى  / 570الحد األقصى 644

min 570 / max 644

)Width (mm

1041

1041

)Height (mm

اإلرتفاع )ملم(
الباب الخلفي مع درفتين

Rear door with two flaps

العرض )ملم(

الحد األدنى  / 1056الحد األقصى 1140

min 1056 max 1140

)Width (mm

اإلرتفاع )ملم(

1060/1040

1040/1060

)Height (mm

1070

1070

)Unladen weight (kg

) GVWكلغ(

1680

1680

)GVW (kg

الحمولة شاملة السائق )كلغ(

610

610

)Payload including driver (kg

535

535

األوزان

Weights

وزنها فارغة )كلغ(

الحمولة غير شاملة السائق )كلغ(
وفقًا لتوجيهات EC/3/2004

28 29



مع مقعد الراكب مطويًا

)Payload excluding driver (kg
with passenger seat folded



according to directive 2004/3/EC



.الـديـكـورات الـداخـليـة
Functional / Electrical equipment

Fiorino

Fiorino
Elegance

 الكهربائية/التجهيزات الوظيفية
نظام التوجيه المعزز آليًا

Power steering

مصحح إنارة المصابيح األمامية
ّ

Headlight alignment corrector
Steering wheel height adjustment

011

•

مقود التوجيه قابل لتعديل االرتفاع

Door lock/unlock remote control

008

•

 فتح األبواب/جهاز التحكم عن ُبعد بإقفال

Electric front windows

028

•

نوافذ أمامية كهربائية

Electric door lock

228

•

قفل كهربائي لألبواب

Smokers' kit

989

•

Climate control system

025

Heated rear window

029

•

•

Removable ceiling light

58F

•

•

Dead Lock

064

•

•

12V socket

823

Alarm

213

57E

•

Normal size steel spare wheel

980

Passenger airbag

502

•

•

•

باب خلفي مع درفتين مزججتين

نافذة خلفية قابلة للتدفئة

Left sliding side door

055

•

•

باب جانبي قابل لالنزالق يسارًا

مصباح السقف قابل للنزع

Fog lights

097

•

•

مصابيح ضباب

Metallic paint

210

•

•

طالء معدني

Side windows, fixed 2nd section

55D

•

•

 الجزء الثاني ثابت،نوافذ جانبية

Sliding side door glazing

520

•

•

مزجج قابل لالنزالق
ّ باب جانبي

Splash guards

990

•

•

حاميات الوحل

Longitudinal bars for roof rack

357

•

•

قضبان طولية لسكك السقف

Rear window wiper

101

•

•

ماسحة للنافذة الخلفية

جهاز إنذار

وسادة هوائية للسائق
نظام قفل األبواب التلقائي عند ارتفاع السرعة
 الساعة/ كلم20 عن
عجلة إحتياطية بحجم عادي

845

•

فتحة صندوق القفازات

Driver seat lumbar adjustment

40Y

•

أسفل مقعد السائق قابل للتعديل

•

•

وسائد هوائية جانبية

Parking sensor

508

•

•

أجهزة استشعار للركن
ّ
التحكم
النظام الصوتي وأجهزة
نظام صوتي مع مكبرات صوت وهوائي

Steering wheel radio controls

245

Leather steering wheel with radio controls and phone for
Blue&Me™ and leather knob

320

•
•

•

ّ
التحكم بجهاز الراديو مثبتة على مقود التوجيه
أزرار

•

ّ
للتحكم بجهاز الراديو والهاتف
مقود توجيه مكسو بالجلد مع أزرار
 ومقبض ناقل الحركة مكسو بالجلدBlue&Me™ لنظام

•

ّ
للتحكم
 وأزرار،® نظام طليق اليدين مع تقنية بلوتوث:Blue&Me™ نظام
 ولوحة أجهزة قياس مع شاشة عرض متعددة،مثبتة على مقود التوجيه
USB  الصوتية مع منفذMP3  ومشغل ملفات،الوظائف

®

Blue&Me™: handsfree system with Bluetooth
technology, with steering wheel controls, instrument panel with
multifunction display, MP3 audio file player with USB port

4J3

Car radio with CD player

564

MP3 radio

717

= standard


•

= optional

–

= not available

r= Accessories

•

CD جهاز راديو مع مشغل أسطوانات

•

MP3 جهاز راديو

•
= غير متوفرة

–

= االكسسواراتr

= اختيارية

•

= قياسية

 سترايك248

 سترايك381

سجادة مقصورة التحميل

Height-adjustable driver seat

450

•

مقعد السائق قابل لتعديل االرتفاع

Front seat armrest

132

•

مسند ذراع المقعد األمامي

Panelled partition

149

•

Panelled partition with glazed portion

199

•

لوحة تقسيم

•

 تـركيـبـات التقـلـيـمات الـداخـلـيــة/ ألـوان الـجـســم
Body colours / Interior trim combinations.
مستويات التقليمات
Trim levels

الداخلية

Interiors

النسيج

Fabric

مزجج
ّ لوحة تقسيم مع جزء

•

•

•

لوحة حماية قابلة لإلمالة

Foldaway passenger seat

4GQ

•

•

مقعد الراكب األمامي قابل للطي

Pastel

Mixed partition wall:
panelled at bottom / grille at top

4PB

•

•

:لوحة تقسيم مختلطة
 شبك في األعلى/لوح في األسفل

249 White

Document holder on dashboard

4PS

•

•

حامل مستندات للوحة أجهزة القياس

Load compartment socket

4HG

•

•

•

= optional

–

= not available

r= Accessories

منفذ كهربائي لمقصورة التحميل
= غير متوفرة

–

= االكسسواراتr

= اختيارية

•

= قياسية

Fiorino

Fiorino Elegance

196

298

248

381

196

298

248

381

سترايك

سترايك

سترايك

تنغرام
TANGRAM

STRIKE

STRIKE

STRIKE

أسود

 رمادي/ أسود

 أزرق/ أسود

 أحمر/ أسود

black

black/grey

black/blue

black/red

ألوان الهيكل

201

Pivoting split protection

= standard

381 Strike

سلم حماية

Protective ladder

Glove compartment flap

505

 سترايك298
298 Strike

248 Strike
Load compartment mat

وسادة هوائية للراكب األمامي

 تنغرام196
196 Tangram

المقصورة الداخلية

Interior

فتحة مستقلة لمقصورة التحميل

•

•

مرايا األبواب قابلة للتعديل آليًا

519

Side bags

Provision for sound system with speakers
and aerial

غطاء خزان الوقود قابل لإلقفال بمفتاح
–

Mechanically adjustable door mirrors

Rear door with two glazed flaps

•

Audio / Telematics

التعريفات

Key-lockable fuel filler cap

باب جانبي قابل لالنزالق يمينًا

ABS + EBD  أجهزة استشعار4
(قوة الفرملة
ّ )النظام اإللكتروني لتوزيع

Independent load compartment opening

أعطية ُمدمجة

Moulding

•

مواصفات السالمة

•

Full wheel
covers

Integral hub caps

523

قفل تشغيل المح ّرك

.النسيج

Fabric.

زجاج مظلل

Tinted windows

Right sliding side door

Safety

130

الهيكل الخارجي

مرايا األبواب قابلة للتعديل كهربائيًا

 فولط12 بقوة
ّ منفذ كهربائي

Automatic door closure at speeds higher
than 20 km/h

Fiorino
Elegance

•

عدة المدخنين

Driver's airbag

Fiorino

041

•

4 sensor ABS + EBD
(Electronic Brake Distribution)

Exterior

Electrically adjustable door mirrors with demister

ّ
التحكم بدرجة الحرارة
نظام

•

I n te r i o r tr i ms .

.الــــمــــواصــــفــــات االخـــتـــيـــاريـــــــة والـــــقــيـــــاســيــة

STAN D ARD AN D O P TI ON AL E QUI P ME N T.

Body colours

باستيل
249 األبيض
 األحمر168
168 Red

479 األزرق
479 Blue

 البرتقالي551
551 Orange

210 معدني

Metallic opt 210

448 أزرق معدني فاتح

not compatible with partition Opt 201
Opt 201

التتوفق مع لوحة تقسيم

Light Blue Metallic 448

 رمادي فاتح612
612 Light Grey

 أحمر داكن293
293 Dark Red

 أزرق داكن487
487 Dark Blue

632 أسود
632 Black

 أخضر355
355 Green

30 32

