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راحة باختالف!
مرونة ملفتة لتعديل مقاعد السيارة تكفل راحة الركاب 

وسعة الحقائب وسواها.

قيادة باختالف!
أكثر  بقيادة  الشعور  على  تبعث  سلسة  أناقة 

متعة على مختلف الطرقات.

Relax in Style

Drive in Style
Its smooth and elegant styling creates 
a positive impression that enhance 
driving pleasure wherever you go.

Seating flexibly adjusts to accommodate 
friends, luggage and whatever needs arise 
in your active life.

االلوانالمزايا Body Coloursمواصفات

Auburn Red Pearl Metallic (ZYY) Arctic White Pearl (ZHJ)

Magma Gray Metallic (Z7Q) Oxford Blue Pearl Metallic (ZYA)

SpecificationsFeatures
Stylish Compact 7 Seater

Your family. Your joy. There’s no better way to spend the good times than together, sharing fun and adventure in the all-new comfortable 
and convenient Ertiga. It brings pride of ownership to you and smiles to every member of your family.

Your Family in Style.

Silky Silver Metallic (Z2S)

متعة اسرية باختالف!
متعة لك وفرحة السرتك تعيشها باختالف! إختالف يدعوك وأفراد األسرة لقضاء أجمل األوقات بسعادة غامرة وعشق للمغامرة مع سيارة "ارتيجا" األنيقة.

" ارتيجا ".. مصدر فخرك وسعادة أسرتك.

ميتالك فضي

ميتالك لؤلؤي أحمر لؤلؤلي أبيض

ميتالك رمادي ميتالك لؤلؤي أزرق

Engine

Transmission
DIMENSIONS
Overall length Front bumper to rear bumper mm
Overall width  mm 
Overall height  mm
Wheelbase  mm
Tread Front mm
 Rear mm
Minimum turning radius m 
Minimum ground clearance mm
CAPACITIES
Seating capacity  persons
Fuel tank capacity  litres
ENGINE
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement cm3
Bore x stroke  mm
Compression ratio
Maximum output  Kw/rpm
Maximum torque  N-m/rpm
Fuel distribution
TRANSMISSION
Type
Gear ratio   1st
 2nd
 3rd
 4th
 Reverse
Final gear ratio 
WEIGHTS
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight  kg

  Petrol
  K15B
 5MT  4AT

  4,395
  1,735
  1,690
  2,740
  1,510
  1,520
  5.2
  180
  
  7
  45
  
  K15B
  4
  16
  1,462
  74.0 x 86.0
  10.5
  77/6,000  
  138/4,400  
  Multi point injection
 
  4AT   
  2.875   
  1.568   
  1.000   
  0.697 
  2.300 
  4.375  
  
  1,130/1,170  
  1,720 - 1,740

• Front dual Airbags

• Anti-lock Brake 
  System (ABS)
• Electronic Stability 
  Programme (ESP)
• Tyre Pressure Monitoring 
  System (TPMS)
• Electric adjustable &
  foldable outside mirrors

• Rear Parking Sensors

• Automatic air conditioner

• Keyless push start system

• 15 inch alloy wheel

• Radio with CD (MP3) 
controlled from steering wheel

• USB socket + bluetooth

• Front and rear power windows

• LED rear combination lamps

The new Ertiga is compact yet 
stately. Its stylish and intelligently 
packaged interior comfortably 
accommodates adults in the 
second and even third rows, while 
also providing plenty of luggage 
space in back.

• وسائد هواء امامية للسائق والمرافق

ABS غالق	نظام فرامل ضد ا •

(ESP) نظام مانع االنزالق •

• نظام مراقبة ضغط هواء العجالت

• نظام تعديل المرايا الخارجية كهربائيا

• 4 مجسات خلفية

• تكييف امامي اوتوماتيكي و آخر 
علوي في السقف

• تشغيل المحرك بدون مفتاح

• عجالت "المنيوم" 15 إنش

(MP3) راديو، والعب اقراص •
 بتحكم من المقود

• مدخل (USB) + بلوتوث

• نوافذ امامية وخلفية كهربائية

• مصباح LED خلفي
 

المزايا
ارتيجا، الجديدة كليا والمدمجة 

الكبيرة في آن! انيقة ذكية 
وبمقصورة رحبة مريحة لجلوس 

الكبار في مقاعدها للصف التاني 
وحتى الثالث دون التفريط بمساحة 

الحقائب:

محرك

ناقل الحركة
ا�بعاد

من الدعامية إلى الدعامية الطول الكلي 
العرض الكلي
ا	رتفاع الكلي

قاعدة العجالت
أمام مداس  
خلف  

الحد ا¶دنى لنصف قطر ا	نعطاف
الحد ا¶دنى لخلوص ا¶رضي

السعة
عدد ا¶شخاص عدد المقاعد  

سعة خزان الوقود
المحرك

نوع 
عدد ا¶سطوانات

عدد الصمامات
مكبس التشريد
التحمل x الجهد 

نسبة الضغط
ا	ستطاعة القصوى

الجهد االقصى
توزيع الوقود

ناقل الحركة
نوع

ا¶ول نسبة التروس 
الثاني  
الثالث  
الرابع  

الغيار العكسي  
نهائي نسبة التروس

ا�وزان
الوزن الصافي

الوزن ا	جمالي للسيارة


