MG - ZS - Classic
Last Update 8-4-2019
Warranty 6 years Or 200.000 Km
المنشاء الصين
االبعاد الخارجيه
الطول الكلي(مم)
العرض الكلي(مم)
االرتفاع الكلي(مم)
قاعدة العجالت(مم)
االداء
المحرك
سعة المحرك (سي سي)
الحد األقصي للقدرة (حصان  /دورة في الدقيقة)
الحد األقصي للعزم (نيوتن متر  /دورة في الدقيقة)
سعة خزان الوقود (لتر)
وزن السيارة بدون حمولة (كج )
ناقل الحركة
االمان
نظام التوجيه
نظام الثباتي االلكتروني

Classic
4314
1809
1624
2585
Classic
NSE 1.5L Major
1.5 L
48
150
48
1,258
AT 4-Speed
Classic
Electronic power steering

Made in China
DIMENSIONS
)Length (mm
)Width (mm
)Height (mm
)Wheel Base (mm
POWER PERFORMANCE
Engine
)Displacement(cc
)Max net power(Kw/rpm
)Max torque(Nm/rpm
)Fuel Tank Capacity (Lit
)Curb Weight (Kg
Transmission
Safety
Steering system
)ESP (Electronic Stability Program

فرامل مانع لالنغالق ( + )ABSتوزيع الكتروني لقوة الفرامل ()EBD
 +نظام مساعد الفرامل (  + )BAنظام التحكم في الجر
نظام التحكم في الجر  +نظام المساعدة في المرتفعات
نظام مراقبة ضغط االطارات
نظام قطع اتصال االوقود عن الطوارئ
نظام مانع ادارة المحرك
عدد  2ايرباج امامي
نظام تثبيت كراسي االطفال  +قفل االبواب لالطفال
حزام أمان أمامي ثالثي مع جهاز لشد حزام امان
التصميم داخلي
اضاءة خافتة عند مغادرة السيارة
مريات جانبية كهرباء
جنوط سبور مقاس  "16بوصة ( )R16 60/205
التصميم داخلي
اماكنية تشغيل السيارة بدون مفتاح
تكييف هواء يدوي
ضبط يدوي لكرسي الراكب االمامي في  4اتجاهات
مثبت السرعة
كراسي قماش
امكانية طي المقاعد الخلفية 40:60
مسند ذراع أمامي
عدد  4سماعات صوت
مخرج كهرباء  12فولت
عدد  1مخرج USB
راديو زكي مع بلوتوث

ABS + EBD + CBC

Classic

Classic

HHC + TCS + BDW
)Direct TPMS (Tyre Pressure Monitoring System
Emergency fuel cut-off
Engine immobilizer
Front airbags
Child lock + ISOFIX
Front 3-point seatbelt with pretensioner
Exterior
Follow me Home Lights
Power adjust outside mirror
)16" Alloy Wheel (205/60 R16
Interior
Keyless Start
Air conditioning Manual
4-way manual adjustable front driver’s seat
Cruise control
Seat Fabric
60/40 rear seat
Front armrest
4 Speakers
12V power outlet
USB port
Smart radio with Bluetooth

16227

For more info call

www.ellaithy.com.eg

