
CREATE GREATER VALUE WITH UPGRADES

االدارة : ١٨ و ١٩ محور الشهيد، القطامية، مدينة نصر، القاهرة
المقر الرئيسي : 340 شارع التسعين الجنوبي , التجمع الخامس
المصنع : القطعة 9 , المنطقة أ 3/ , العاشر من رمضان الشرقية

خدمة العمالء : 19927

Head Office : 18,19 El  Marwaha, Katamya, Nasr City -  Cairo.
New Cairo Branch :  The Administrative Building 340 South 90th Street
Factory : Plot 9, Zone A3’ ,10 th Of Ramadan, El-Sharqia, Egypt.
Customer Service : 19927



الطول@العرض@االرتفاع (مم)

البعد بين المحورين (مم)

المسافة بين مقدمة
مؤخرة السيارة و المحور االمامي 

الخلفي  ( مم )

اجمالي  الحمولة (كج)

مواصفات
 المحرك

ناقل الحركة

الفرامل

 

ا لتعليق

حمولة   المحاور
 (امامي/ خلفي ) (كجم)

ا£طارات

سعة  خزان  الوقود

عدد  المقاعد

التكييف   (أختياري)

االبواب

اضافات  اختياريه

(W/O AC) 2860 * 2300 * 6880
(WITH AC) 3050

3365

1225/2290

7000

ISUZU 4HF1, Diesel
cylinders inline 4

Displacement: 4334 cc
Max. power: 120 Hp @ 3200 rpm
Max. torque: 285 Nm @ 1800 rpm

5 forward speeds + 1 reverse speed
 

Drum, hydraulic dual circuit
Vacuum Servo

alloy steel tapered leaf spring
double acting telescopic shock

absorbers & stabilizer

3100/5000

7.50  R16

100 L

29+1
Fixed high back seats

Cooling capacity: 19000 Kcal/h

Driver door
Crew door

Passenger door: powered controlled
 

Parcel Rack
GPS, WIFI (wiring)

DVD player + LCD Monitor
Luxury seats with USB

Reclaimable high back seats
Arm rest on aisle

Total length * width * 
height (mm)

Wheelbase (mm)

Front /rear 
overhang (mm)

GVW (Kg)

Engine

Gearbox

Braking system

Suspension system

Axles (F/R) (Kg)

Tires

Fuel tank capacity

Seats

Air Conditioner
(optional)
 

Doors
 

 Optional
   

6880  @  2300 @ 2860  (بدون تكييف)
 ٣٠٥٠  بالتكييف

٣٣٦٥

 ١٢٢٥ / ٢٢٩٠

٧٠٠٠

طراز أيسوزو 4HF1, ديزل
٤ سلندر خط واحد
السعة: ٤٣٣٤ سم٣

القدرة القصوي: ١٢٠ حصان عند ٣٢٠٠ ل.د
العزم االقصي: ٢٨٥ نيوتن متر عند ١٨٠٠ ل.د

٥ سرعات اماميه + ١ سرعه خلفية

هيدروليكية مزدوجة التأثير تعمل
 بنظام السيرفو (طنابير)

سوست ورقية من الصلب و مساعدين
 هيدروليكية مزدوجة االداء 
 تليسكوبية و عامود أتزان

٣١٠٠ /٥٠٠٠

١٦ x ٧٫٥٠  

١٠٠ لتر

٢٩+١
ظهر عالي ثابت

قدرة التبريد: ١٩٠٠٠ ك.كالوري/س

باب السائق
باب المرافق

باب الركاب: أوتوماتيك منطوي

أرفف داخلية
GPS, WIFI تجهيزات

مشغل أسطوانات + شاشة داخلية
USB كراسي جلد مزودة

كراسي ظهر متحرك
مسند يد للكراسي

NPR  ايسوزو I107D   تصميم  الميني  باصميني باص جيوشي طراز

الشكل  فيه  روعي  عصريا  تصميما  جيوشي  حافالت  تصميم  تم 

المدي علي  روئية  نسبة  اكبر  يحقق  مما  االنسيابية  و  الجمالي 

. القيادة  الطويل خالل 

ولمبات بعواكس  مزودة   , عالية  باضاءة  ليد  الخلفية  الفوانيس   -

   للضباب

نهارية وذو مدى  اضاءه  بخاصية  ليد مزودة  االمامية  الفوانيس   -

   تغطية اوسع

وات كيلو   ٢٢ بسعه  فئتها  في  االعلى  تبريد  سعه  ذو  التكييف   -

اوضح رؤية  يعطي  مما  بانوراما  امامي  بزجاج  المركبة  تزويد  تم   -

    للسائق والركاب اثناء القيادة

لحماية صلب  معدني  اطار  باضافة  المركبة  مقدمة  تقوية  تم   -

المركبة وزيادة معدل االمان   مقدمة 


