
TECHNICAL FEATURES GL - STD ROOF 3 STR 
MANUAL TRANSMISSION

المزايا التقنية

ENGINE 3.5L, V6, 24 VALVE DOHC, VVT-I المحرك

OUTPUT (HP/ RPM) 277.6 HP/6000 RPM قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة(

TORQUE (KG-M/ RPM) 35.8 KG-M/4600 RPM عزم المحرك )كغ – متر/ دورة في الدقيقة(

FUEL EFFICIENCY 9.1 KM/L الكفاءة في استهالك الوقود

EMISSIONS CERTIFICATION EURO-IV شهادة اإلنبعاثات

TRANSMISSION 6-SPEED MANUAL ناقل الحركة

FRONT SUSPENSION MCPHERSON STRUT SUSPENSION نظام تعليق أمامي

REAR SUSPENSION LEAF SPRING, RIGID نظام تعليق خلفي

TYRES SIZE 215/70R16C مقاس اإلطارات

DIMENSIONS (MM) L 5,265 x W 1,950 x H 1,990 األبعاد )ملم(

WHEELBASE (MM) 3210 قاعدة العجالت )ملم(

GROSS WEIGHT (KG) 3200 الوزن اإلجمالي )كغ(

CURB WEIGHT (KG) 2165 وزن المركبة فارغة )كغ(

FUEL TANK CAPACITY (LITER) 65 سعة خزان الوقود )لتر(

SEATING CAPACITY 3 عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES المزايا الداخلية

FRONT AIR CONDITIONING • نظام تكييف هوائي أمامي

FABRIC SEATS • مقاعد قماشية

STEERING COLUMN MANUAL TILT & TELESCOPIC • نوع تروس نظام التوجيه )المقود(

URETHANE STEERING WHEEL • مقود يوريتان

STEERING WHEEL CONTROLS: (AUDIO/ TELEPHONE) • أزرار على المقود للتحكم بالصوت/ الهاتف

FRONT SEATS 40/ 60 FOR 3 PEOPLE • مقاعد أمامية مقسمة بنسبة 60/ 40 لثالثة أشخاص

CENTRAL & POWER DOOR LOCKING • قفل كهربائي ومركزي لألبواب

POWER WINDOWS • نوافذ كهربائية

FRONT HEATER • نظام تدفئة أمامي

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO: (AM/ FM/ CD/ AUX/ USB/BLUETOOTH) •
نظام صوتي مع راديو AM/ FM/ مشغلCD/ مخرج صوتي 

إضافي/ مقبس USB/ بلوتوث

NUMBER OF SPEAKERS 2 عدد المكبرات الصوتية

EXTERIOR FEATURES المزايا الخارجية

FRONT GRILLE • PAINTED الشبك األمامي

DOOR HANDLES • BLACK مقابض األبواب

BACK CARGO DOOR - LIFT UP TYPE • باب الحمولة الخلفي - قابل للطي إلى األعلى

HALOGEN HEADLAMPS • مصابيح هالوجين أمامية

16" STEEL WHEELS • عجالت معدن 16 إنش

HIGH MOUNT STOP LAMP • مصباح للتوقف الخلفي مثبت على السقف

REAR WINDOW WIPER • مّساحة على الزجاج الخلفي

REAR WINDOW DEFOGGER • مزيل ضباب الزجاج الخلفي

SAFETY FEATURES مزايا األمان

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA) • )BA( نظام الفرملة المساعد

DUAL AIRBAGS 
(PASSENGER AIRBAG COVERS CENTER  PASSENGER) •

وسائد هوائية مزدوجة
)وسائد هوائية للركاب تغطي الراكب في المنتصف(

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC) • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

EMERGENCY STOP SIGNAL (ESS) • )ESS( إشارة التوقف الطارئ

TRACTION CONTROL (TRC) • )TRC( نظام التحكم بالجر

HILL-START ASSIST CONTROL (HAC) • )HAC( نظام التحكم المساعد لإلقالع على المرتفعات

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING (TIPW) • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

REAR FOG LAMP • مصباح خلفي للضباب

RETAIL PRICE (AED) 103,900 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2019 HIACE PANEL VAN (STD ROOF – PETROL)

الرمز: •= القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 

وقت إعداد المستند )أبريل 2019( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.
األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein is based on data available at the 
time of creation (April 2019), and is subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.




