
TECHNICAL FEATURES HIGH ROOF الفئة
ENGINE 2.7 L, 4 CYLINDER IN-LINE, 16 VALVE, DOHC WITH VVT-I المحرك
OUTPUT (HP/RPM) 145/4800 قوة المحرك )حصان/ دورة في الدقيقة( 
TORQUE KG-M/RPM 24/3800 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة 
TRANSMISSION 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة
FRONT SUSPENSION DOUBLE-WISHBONE نظام تعليق أمامي
REAR SUSPENSION LEAF SPRINGS RIGID AXLE نظام تعليق خلفي
TYRE SIZE 215/70R 17.5-Y (Y) 6.00 STEEL مقاس اإلطارات
DIMENSIONS (MM) L 6,990 x W 2,080 x H 2,635 األبعاد )ملم(
WHEELBASE (MM) 3,935 قاعدة العجالت
FUEL TANK CAPACITY (LITRE) 95 سعة خزان الوقود 
SEATING CAPACITY 23 عدد المقاعد
INTERIOR FEATURES الميزات الداخلية
AIR CONDITIONER • • نظام التكييف الهوائي
FABRIC SEATS • • مقاعد قماشية
FRONT SEAT BELTS 3 POINT 
(FR. DRIVER & PASS.) • • أحزمة أمان للمقاعد األمامية ثالثية 

النقاط )للسائق والراكب األمامي(
REAR SEAT BELTS 2 POINT • أحزمة أمان خلفية ثنائية النقاط
REAR SEAT BELTS 3 POINT • أحزمة أمان خلفية ثالثية النقاط
REAR RECLINING SEATS • مقاعد خلفية قابلة لالستلقاء
FRONT AND REAR HEATER • • نظام تدفئة أمامي وخلفي
AUTO FOLDING CENTER DOOR • • باب مركزي ينطوي أتوماتيكيًا
MIKE & AMPLIFIER • • مايكروفون ومضخم صوت
CURTAINS • ستائر
REAR SEAT HIGH BACK FIXED • • مقاعد خلفية عالية بمسند ظهر ثابت
DRIVERS RECLINING FRONT SEAT • • مقعد أمامي للسائق قابل لالستلقاء
BAGGAGE RACK WITH TRAY • • رف لألمتعة مع صينية
REFRIGERATOR ثالجة
AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM النظام الصوتي والترفيهي

AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB • • نظام صوتي مع راديو AM/ FM/ مشغلCD/ مخرج 
USB صوتي إضافي/ مقبس

NUMBER OF SPEAKERS 4 4 عدد المكبرات الصوتية
EXTERIOR FEATURES الميزات الخارجية
REAR WINDOW DEFOGGER • • مزيل ضباب الزجاج الخلفي
HALOGEN HEADLAMP • • مصابيح هالوجين أمامية
MUD GUARDS FRONT AND REAR • • واقيات أمامية وخلفية من الطين
BACK LUGGAGE DOOR - LIFT UP TYPE • • باب خلفي لألمتعة قابل للطي إلى األعلى
17.5” STEEL WHEELS • • عجالت معدنية ”17.5
REAR WINDOW WIPER • • مّساحة على الزجاج الخلفي
REAR DOUBLE LEAFED DOORS باب خلفي متداخل مزدوج
SAFETY FEATURES ميزات األمان و السالمة
DUAL AIR BAGS • • وسائد هوائية أمامية مزدوجة
REAR UNDER MIRROR • • مرآة سفلية خلفية
FIRE EXTINGUISHER • • مطفأة حريق
REAR FOG LAMP • • مصابيح خلفية للضباب
ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM (ABS) • • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

MATERIAL CODE TYCS09P27MC1RB20 TYCS09P27MC1RE20
SCHOOL BUS رمز المادة

RETAIL SALES PRICE (AED) 209,500 209,500 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2020 COASTER HIGH ROOF 2.7L PETROL

الرمز: • = القياسي / =* ٕاكسسوارات محلية معتمدة 
يرجى مالحظة ٔان جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء ٕاعداد المستند 

)سبتمبر 2019( وتخضع للتغيير دون ٕاشعار مسبق. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation 
(September 2019), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.


