2018 HIACE COMMUTER AT
Technical Features
Engine

GLX - HIGH ROOF 13 STR
2.7L, 4 CYLINDER, 16 VALVE DOHC, DUAL VVT-i

Output (hp/rpm)

149 HP/4800 rpm

Torque kg-m/rpm

24.56 kg-m/3800 rpm

Transmission

4AT

الميزات التقنية
المحرك
دورة بالدقيقة/ حصان:أقصى قوة
دورة بالدقيقة/ كغ – متر:أقصى عزم
ناقل الحركة

Front Suspension

Double Wishbone

التعليق األمامي

Rear Suspension

Leaf Spring, Rigid

التعليق الخلفي

Tyres Size

195R15C

حجم اإلطارات
)األبعاد (ملم

Dimensions (mm)

L 5,380 x W 1,880 X H 2,285

Wheelbase (mm)

3110

قاعدة العجالت

Gross Vehicle Weight (kg)

3200

)الوزن اإلجمالي للمركبة (كغ

Curb Weight (kg)

2085

Fuel Tank Capacity (Litre)

70

Seating Capacity

13

وزن المركبة فارغة
)سعة خزان الوقود (لتر
عدد المقاعد
الميزات الداخلية

Interior Features
Front & Rear Air Conditioner

•

تكييف أمامي وخلفي

Rubber Floor Mats

•

سجادات أرضية

Fabric Seats

• HI

Steering Column Manual Tilt

•

Urethane Steering Wheel

•

مقود يوريثين

Front Seats Separated for 2 People

•

المقاعد األمامية مقسمة لشخصين

Rear Seats 11 (4-ROW 2+3+3+3)

•

)4-2+3+3+3( 11 المقاعد الخلفية

Semi Reclining Seats (RR 1,2,3)

•

)RR 1,2,3( مقاعد متحركة

Power Door Lock - Center Locking

•

 إقفال مركزي- كهربائيا
إقفال األبواب
ً

Power Windows

•

نوافذ كهربائية

Keyless Entry

•

دخول من دون مفتاح

Front Heater

•

تدفئة أمامية

Headlamp Leveling

•

وظيفة تعديل مستوى المصابيح األمامية

Front 3 Point Seat Belts

•

) نقاط تثبيت3( أحزمة أمان للمقاعد األمامية

Rear 3 Point Seat Belts

•

) نقاط تثبيت3( أحزمة أمان للمقاعد الخلفية

Audio AM/FM/CD/AUX/USB

•

USB  مقبس/ مخرج صوت إضافي/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو

Number of Speakers

6

عدد مكبرات الصوت

مقاعد قماش
صفوف
)(يدويا
عمود المقود قابل لإلمالة
ً

النظام الصوتي والترفيهي

Audio & Entertainment System

الميزات الخارجية

Exterior Features
Front Grille

• Plated

شبك أمامي

Door Handles

• Plated

مقابض أبواب

Lift Up Luggage Back Door

•

باب تحميل األمتعة الخلفي يفتح لألعلى

Halogen Headlamp

•

مصابيح أمامية هالوجين

Mud Guards

•

واقيات طين

15” Steel Wheels

•

 بوصة15 عجالت معدن

Green Laminated Rear Glass

•

زجاج خلفي أخضر

High Mount Stop Lamp

•

مصباح توقف باألعلى
مرآة مثبته في بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Rear Under Mirror

•

Rear Window Wiper

•

مساحة الزجاج الخلفي

Rear Window Defogger

•

مزيل رطوبة على الزجاج الخلفي
ميزات األمان والسالمة

Safety Features
Anti-Lock Brake System (ABS)

•

نظام مكابح مانع لالنغالق

Brake Assist

•

نظام المساعدة على الكبح

Dual Airbags

•

وسائد هوائية مزدوجة

Vehicle Stability Control

•

نظام التحكم بثبات المركبة

Emergency Stop Signal

•

إشارة توقف عند الطوارئ

Traction Control

•

نظام التحكم بالجر

Hill Start Assist Control

•

نظام المساعدة على التحكم عند صعود المنحدرات

Tire Inflation Pressur Warning

•

تحذير من تضخم ضغط الهواء باالطارات

Rear Fog Lamp

•

مصابيح ضباب خلفية

Material Code

TYHC09P27AD4RA18

Retail Sales Price
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the
time of creation (January 2018), and are subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

139,500

رمز المادة

سعر التجزئة

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2018 وقت إعداد المستند (يناير
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة
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2018 HIACE COMMUTER MT
Technical Features
Engine

GL - HIGH ROOF 13 STR

GLX - HIGH ROOF 13 STR

Output (hp/rpm)

149 HP/4800 rpm

Torque kg-m/rpm

24.56 kg-m/3800 rpm

Transmission

الميزات التقنية
المحرك

2.7L, 4 CYLINDER, 16 VALVE DOHC, DUAL VVT-i

دورة بالدقيقة/ حصان:أقصى قوة
دورة بالدقيقة/ كغ – متر:أقصى عزم
ناقل الحركة

5MT

Front Suspension

DOUBLE WISHBONE

التعليق األمامي

Rear Suspension

LEAF SPRING, RIGID

التعليق الخلفي

Tyres Size

حجم اإلطارات

195R15C

Dimensions (mm)

L 5,380 x W 1,880 X H 2,285

Wheelbase (mm)

3110

Gross Vehicle Weight (kg)
Curb Weight (kg)

)األبعاد (ملم
قاعدة العجالت
)الوزن اإلجمالي للمركبة (كغ

3200
2065

وزن المركبة فارغة

2075

Fuel Tank Capacity (Litre)

70

Seating Capacity

13

)سعة خزان الوقود (لتر
عدد المقاعد
الميزات الداخلية

Interior Features
Front & Rear Air Conditioner

•

•

Fabric Seats

•

• HI

Steering Column Manual Tilt

•

•

تكييف أمامي وخلفي
مقاعد قماش
)(يدويا
عمود المقود قابل لإلمالة
ً

Urethane Steering Wheel

•

•

مقود يوريثين

Front Seats Separated for 2 People

•

•

المقاعد األمامية مقسمة لشخصين

Rear Seats 11 (4-ROW 2+3+3+3)

•

•

)4-  صفوف2+3+3+3( 11 المقاعد الخلفية

Semi Reclining Seats (RR 1,2,3)

•

•

)RR 1,2,3( مقاعد متحركة

Power Door Lock - Center Locking

•

•

 إقفال مركزي- كهربائيا
إقفال األبواب
ً

•

•

نوافذ كهربائية

FRONT HEATER ONLY

•

تدفئة أمامية و خلفية

Power Windows
Front and Rear Heater
Keyless Entry

•

دخول من دون مفتاح

Headlamp Leveling

•

وظيفة تعديل مستوى المصابيح األمامية

•

حزام أمان أمامي ثالثي النقاط

•

أحزمة أمان خلفية ثالثية النقاط

Front 3 Point Seat Belts

•

Rear 2 Point Seat Belts

•

Rear 3 Point Seat Belts

أحزمة أمان خلفية ثنائية النقاط
النظام الصوتي والترفيهي

Audio & Entertainment System
Audio AM/FM/CD/AUX/USB

•

•

/ مخرج صوت إضافي/CD مشغل أقراص/AM/FM راديو
USB مقبس

Number of Speakers

4

6

عدد مكبرات الصوت
الميزات الخارجية

Exterior Features
Front Grille

• Painted

• Plated

شبك أمامي

Door Handles

• Black

• Plated

مقابض أبواب

Lift Up Luggage Back Door

•

•

باب تحميل األمتعة الخلفي يفتح لألعلى

Halogen Headlamp

•

•

مصابيح أمامية هالوجين

15” Steel Wheels

•

•

 بوصة15 عجالت معدن

High Mount Stop Lamp

•

•

مصباح توقف باألعلى

Rear Under Mirror

•

•

مرآة مثبته في بالخلف لرؤية أسفل السيارة

Rear Window Wiper

•

•

مساحة الزجاج الخلفي

Rear Window Defogger

•

•

مزيل رطوبة على الزجاج الخلفي

Anti-Lock Brake System (ABS)

•

•

نظام مكابح مانع لالنغالق

Brake Assist

•

•

نظام المساعدة على الكبح

ميزات األمان والسالمة

Safety Features

Dual Airbags

•

•

وسائد هوائية مزدوجة

Vehicle Stability Control

•

•

نظام التحكم بثبات المركبة
إشارة توقف عند الطوارئ

Emergency Stop Signal

•

•

Traction Control

•

•

نظام التحكم بالجر

Hill Start Assist Control

•

•

نظام المساعدة على التحكم عند صعود المنحدرات

Tire Inflation Pressure Warning

•

•

تحذير من تضخم ضغط الهواء باالطارات

Rear Fog Lamp

•

•

مصابيح ضباب خلفية

Material Code

TYHC09P27MC2RA18

TYHC09P27MD4RA18

122,500

132,500

Retail Sales Price
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the
time of creation (January 2017), and are subject to change without prior notice.
Prices are inclusive of VAT.

رمز البمركبة
سعر التجزئة

 =* إكسسوارات محلية معتمدة/  •= القياسي:الرمز
يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة
.) وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق2017 وقت إعداد المستند (يناير
.األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة
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