
For more information, please speak to one of our sales executives. لمزيد من المعلومات الرجاء التواصل مع قسم المبيعات.

The information presented are based on data available at the time of creation and are subject to change without prior notice

المعلومات المزودة هنا بناًء عىل البيانات وقت طباعة هذه الوثيقة وقد تتغير دون تحذير مسبق

Technical Features Van L3 الميزات الفنية

Engine 2.0 L BlueHDi (Euro 5) أقصى قوة: ]حصان/ دورة بالدقيقة[

Fuel Type Diesel أقصى عزم: ]نيوتن متر / دورة بالدقيقة[

Output [HP/rpm] 150 HP @ 4,000 rpm التوفير في إستهالك الوقود ]كم/لتر[

Torque [Nm/rpm] 370 Nm@ 2,000 rpm ناقل الحركة

Fuel Economy [km/l] (Manual/Auto) 17.3 المساعدات األمامية

Transmission (Manual/Auto) 8-Speed Automatic  
(with manual mode & paddle shifts)

المساعدات الخلفية

Front Suspension Pseudo-Mac Pherson axle 
with antiroll bar

حجم العجالت

Rear Suspension Oblique wishbone rear axle  
with trailering arm

سعة خزان الوقود

Tyre Size 215/65 R16 األبعاد )ملم( )العرض × الطول x االرتفاع(

Fuel Tank Capacity 70L عدد األبواب

Dimensions [mm] (L x W x H) 5,309 x 1,920 x 1,948 سعة صندوق األمتعة )عند طي المقاعد الخلفية(

Number of Doors 5 الحمولة بالكيلوغرام )أوتوماتيكي/يدوي(

 Cargo Capacity[L] 6,100 عدد األبواب

Exterior Features الميزات الخارجية

Wheel Size & Type 16" Steel العجالت

Headlamps Halogen مصابيح أمامية

DRL (Daytime running lights) كشافات تعمل بالنهار •

Chrome Lined Black Front Grille شبك أمامي أسود محاط بالكروم •

Black Front & Rear Bumper صدامات خلفية وأمامية سوداء •

Black Door Handles مقابض سوداء •

Black Outside Rear View Mirrors (power adjustable) • 
مرايا خارجية سوداء للرؤية الخلفية أوتوماتيكية قابلة 

للتعديل 

Right Side Sliding Door الباب األيمن يفتح عن طريق االنزالق •

Rear Tailgate Optional باب خلفي

Interior Features الميزات الداخلية وميزات الراحة

Air Conditioning Manual مكيف هواء

Cruise Control with Speed Limiter نظام تحديد وتثبيت السرعة •

Urethane Steering Wheel (tilt & telescopic) مقود يوريثان )قابل للتحريك طواًل وارتفاًعا( •

6-way Manual Drivers Adjustable Seat مقعد السائق قابل للطي يدوًيا في 6 اتجاهات •

Power Windows (front) نوافذ كهربائية أمامية •

Remote Central Locking قفل مركزي متحكم عن بعد •

Steel Bulkhead حاجز من الفوالذ •

Multiple Storage Compartments (front) مقصورات تخزين أمامية •

Rear Cargo Hooks 6 تعليقات خلفية للبضائع

Floor Mats Optional سجاد أرضي

12V Power Source Output • 12V مصدر طاقة

Audio & Entertainment System نظام الصوت والترفيه

Radio, MP3 Audio System with AUX,USB & 
Bluetooth Connectivity Locally fitted accessory AUX ومخارج بلوتوث و MP 3 اديو، نظام صوتي

Number of Speakers 4 عدد مكبرات الصوت

Safety Features ميزات األمان والسالمة

Airbags 2 وسائد هوائية

ABS + EBD + ESC + TPMS • 
نظام المكابح المانعة لالنغالق + نظام التحكم اإللكتروني 

في الثبات + نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات + 
التوزيع اإللكتروني لقوة الكبح

Automatic Unlocking & Fuel Cut-Off in Case of 
Impact • 

فتح تلقائي لألبواب وفصل تسريب الوقود أوتوماتيكيًا 
بحالة االصطدام

High Mounting LED Brake Lamp مصباح LED للفرامل أعىل خلفية المركبة  •

Rear Parking Sensors حساسات ركن خلفية •

Safety Kit • صندوق للمساعدات األولية 

Warranty الضمان

5 Years / 100,000 kms • ضمان لمدة 5 سنوات/ 100,000 كم

MY23 PEUGEOT EXPERT VAN


