
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
Tyres 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 • •  /CDمشغل /AM/ FM نظام صوتي مع راديو
USB مخرج 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 TYCS09P27MC1RB19 TYCS09P27MC1RE19
SCHOOL BUS رمز الموديل

Retail Sales Price (AED) 220,500 220,500 سعر التجزئة )درهم إماراتي(

2019 COASTER HIGH ROOF 2.7L PETROL

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

وقت إعداد المستند )أغسطس 2018( وتخضع للتغيير دون إشعار 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 (August 2018), and are subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.


