2021 LC70 SC 4.0L (4x4)
TECHICAL FEATURES
ENGINE

المزايا التقنية

SC 4.0L
4.0 L, V6, V-TYPE, 24 VALVE DOHC with VVT-i

المحرك

OUTPUT (HP/RPM)

228/5200

 دورة في الدقيقة/ حصان:قوة المحرك

TORQUE (KG-M/RPM)

37/3800

 دورة في الدقيقة/ كغ – متر:عزم المحرك

TRANSMISSION

ناقل الحركة

5-SPEED MANUAL

TERRAIN

نمط التضاريس

4X4

FRONT SUSPENSION

RIGID AXLE COIL

نظام التعليق األمامي

REAR SUSPENSION

RIGID AXLE LEAF

نظام التعليق الخلفي

TYRE SIZE
DIMENSIONS (MM)
FUEL TANK CAPACITY

265/70R16, 7JJ ALLOY W/TUBE DUNLOP
L 5245 x W 1870 x H 1955
DUAL TANK 90L+90L

WHEELBASE (MM)

3180

مقاس اإلطارات
)األبعاد (مم
سعة خزان الوقود
)قاعدة العجالت (مم

DOORS

2

األبواب

SEATING CAPACITY

3

عدد المقاعد

INTERIOR FEATURES
AIR CONDITIONER

MANUAL

المزايا الداخلية

مكيف هواء

مقود مزين بالجلد والخشب

LEATHER AND WOOD STEERING WHEEL

•

FABRIC SEATS

•

مقاعد قماشية

FABRIC FLOOR MATS

•

سجادات قماشية أرضية

FRONT SEATS 40/60 FOR 3 PEOPLE

•

مقاعد أمامية مقسمة بنسبة
 لثالثة أشخاص60/40

WOOD GRAIN INSTRUMENTAL PANEL

•

لوحة عدادات مزينة بالخشب

CENTER LOCKING & WIRELESS DOOR LOCK

•

قفل مركزي وقفل السلكي لألبواب

POWER WINDOWS

•

نوافذ كهربائية

STEERING COLUMN TILT

MANUAL

AUDIO & ENTERTAINMENT SYSTEM
AUDIO AM/FM/CD/AUX/USB

• WITH BLUETOOTH*

عمود المقود قابل لإلمالة

النظام الصوتي والترفيهي

 مشغل/AM/ FM نظام صوتي مع راديو
USB  مقبس/ مخرج صوتي إضافي/CD

2

عدد المكبرات الصوتية

BODY STRIPES*

•

*أشرطة على الهيكل

DAYTIME RUNNING LIGHTS*

•

*مصابيح نهارية

NUMBER OF SPEAKERS
EXTERIOR FEATURES

المزايا الخارجية

*فتحات للهواء مطلية بالكروم

CHROME PLATED AIRVENTS*

رفراف للحماية

FENDER FLARES

•

CLADDING PANEL

•

لوح اإلكساء

SPARE TYRE COVER - SOFT TYPE

•

غطاء لإلطار االحتياطي من النوع اللين

HALOGEN HEADLAMP

•

مصابيح هالوجين أمامية

FOG LAMPS

•

مصابيح للضباب

16” ALLOY

WHEELS

REAR BUMPER

CHROME PLATED

SAFETY FEATURES

العجالت

مصد خلفي

مزايا السالمة

VEHICLE STABILITY CONTROL (VSC)

•

)VSC( نظام التحكم بثبات المركبة

ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS)

•

)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

BRAKE ASSIST (BA)

•

)BA( نظام الفرملة المساعد

ELECTRONIC BRAKE FORCE
DISTRIBUTION (EBD)

•

)EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة

HILL ASSIST CONTROL (HAC)

•

)HAC( نظام التحكم المساعد على المرتفعات

ACTIVE TRACTION CONTROL (ATRC)

•

)ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال

TYRE INFLATION PRESSURE WARNING

•

نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات

DUAL AIRBAGS

•

وسائد هوائية مزدوجة

REAR FOG LAMP

•

مصباح خلفي للضباب

MATERIAL CODE

TYLP15P40MS5RA21

RETAIL SALES PRICE (AED)
CHOICES MONTHLY INSTALMENT
(2 YEARS) (AED)
HIRE PURCHASE MONTHLY
INSTALMENT (5 YEARS) (AED)
Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory
Please note: All information presented herein are based on data available at the time of creation
(December 2020), and are subject to change without prior notice. Prices are inclusive of VAT.

151,200
-

رمز المادة

)سعر التجزئة (درهم إماراتي

”القسط الشهري في عرض “خيارات
)(لمدة سنتين) (درهم إماراتي
القسط الشهري في برنامج التقسيط
) سنوات) (درهم إماراتي5 االعتيادي (لمدة
 =* إ كسسوارات محلية معتمدة/  • = القياسي:الرمز

يرجى مالحظة أ ن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة أثناء إ عداد المستند
. األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.) وتخضع للتغيير دون إ شعار مسبق2020 (ديسمبر

