


Expand  Your Possibilities
اطلق المجال لخياراتك.

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.

Enjoy higher levels of power, handling and 
comfort.

A stable, comfortable ride

Stable handling and top-of-class riding 
comfort are yours thanks to a solidly 
reinforced suspension with optimally 
designed high-performance shock 
absorbers.

Responsive 1.5L MIVEC engine

The spirited 16-valve DOHC engine with 
advanced MIVEC (Mitsubishi Intelligent & 
Innovative Valve timing & lift Electronic 
Control system) puts ample power at your 
command – more than enough to carry 7 
adults up steep mountains with ease. The 
driving experience is luxurious due to quality 
construction and comprehensive anti-noise 
and anti-vibration measures.

Solid engineering

The Xpander feels solid and well built, 
because it is. Strategic welding and 
intelligent reinforcement make the 
body rigid and lightweight for enhanced 
performance and comfort.

محرك MIVEC سعة 1.5 لتر المتجاوب

ركوب يتسم بالثبات والراحة

تصميم هندسي راسخ

L iberate  your l i fes ty le  w i th  the  comfort , 
performance and utility of the new Xpander. 
Whether driving around town or vacationing with 
friends and family, its unrivaled practicality will set 
you free.

أطلق العنان ألسلوب حياتك بفضل الراحة واألداء إلى جانب الوظائف 
العملية التي تتمتع بها سيارة إكسباندر الجديدة. سواء كنت تقودها في 

المدينة أو أثناء قضاء العطلة مع األصدقاء والعائلة، فإن األداء العملي 
الذي ال مثيل له هو من سماتها التي ستمنحك إحساسًا بالحرية.

تمتع بمستويات أعلى من القدرة، والمناورة والراحة.

Easy maneuverability

The Xpander may be spacious, but it handles 
with the agility of a much smaller vehicle. 
You can easily make U-turns on city streets 
and enter the best spots in crowded parking 
lots. 

High ground clearance

When the road is rough or flooded, you can 
handle it with confidence knowing that the 
minimum ground clearance (with 16-inch 
wheels) is excellent for this class.

*When 16-inch wheels are mounted

5.2
meters

خلوص أرضي مرتفع

قابلية مناورة تمتاز بالسالسة



Flexible seating

The seats can be configured to meet changing needs.  Second and third seats fold fully flat for easy loading and the second armrest folds 
down to make room for lengthy loads.

Note: Smartphones, beverages and other personal items in the images are not available as options.

مقاعد تتسم بالمرونة

6 SEATER 6 SEATER 4 SEATER

4 SEATER2 SEATER5 SEATER

The spacious interior is comfortable for everyone inside. Supportive seating for 7 adults, 
convenient amenities, refined materials and modern styling all contribute to driving 
pleasure.

تتسم المقصورة الواسعة بالراحة لجميع من بداخلها, حيث تساهم كل من المقاعد الداعمة التي تستوعب سبعة أشخاص بالغين، إلى 
جانب وسائل الراحة المالئمة والمواد المنقحة والتصميم العصري في المساهمة بشعور قيادة ممتع.

A REFRESHING EXPERIENCE FOR ALL.
تجربة منعشة للجميع.

Quiet and relaxing

The ride is supremely quiet because the passenger compartment 
is surrounded by special material that effectively absorbs sound 
and vibration.

هادئة ومريحة

تجربة رائعة ومنعشة
Cool and refreshing

Even in hot weather, the air conditioner keeps everyone cool. 
There are 8 fan adjustment levels in front and 4 in back, as well as 
4 rear roof vents that spread the cool air evenly.

  « Apple Car Play / Android Auto شاشة تعمل باللمس  بخاصية
Apple/ طريقة أكثر ذكاءا وأمانا إلستخدام هاتفك  Car Play يوفر

Android في السيارة مع اإلستمرار في التركيز علي الطريق. عند 
توصيل هاتفك ب Car Play  يمكنك إجراء المكالمات وإرسال 

الرسائل واستقبالها واالستماع إلى الموسيقى، وغير ذلك المزيد.
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Your every need is accommodated.

      Glove box1         Instrument panel tray2

      Instrument panel side pocket4

        Secret box with shutter type lid 3

        Front door pocket  5          Front drink holder6

      Floor console box7         Passenger’s seat under tray8
         Seat back pocket 
          with multiple pocket9

      Rear door pocket10         Rear quarter trim storage11          Underfloor luggage area storage12

صندوق القفازات

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.

تم تلبية جميع احتياجاتك.
Expand Your 
Possibilities

Liberate your lifestyle with the comfort,
performance and utility of the new
Xpander. Whether driving around 
town or vacationing with friends and 
family,it's unrivaled practicality will set 
you free.



نظام تشغيل بدون مفتاح ]KOS[ + مفتاح 
المحرك

بينما تقوم بحمل مفتاح التشغيل بدون مفتاح في جيبك أو 
حقيبتك، يمكنك ضغط المفتاح الموجود على أي من األبواب أو 

البوابة الخلفية لفك قفل جميع األبواب. في داخل الكابينة، 
يمكنك بدء تشغيل أو إيقاف المحرك عن طريق الضغط على 

دواسة المكابح ومفتاح المحرك. إذا نفدت شحنة بطارية مفتاح 
التشغيل بدون مفتاح، فال يزال بمقدورك بدء تشغيل المحرك 
عن طريق لمس جزء من المفتاح على مفتاح تشغيل المحرك 

بينما تقوم بالضغط على دواسة المكابح.

Keyless operation system [KOS] 
+ Engine switch
While carrying the keyless operation key in your 
pocket or bag, you can press the switch on any of 
the doors or tailgate to unlock all the doors. In the 
cabin, you can start or stop the engine by pressing 
the brake pedal and engine switch. If the keyless 
operation key battery is dead, you can still start the 
engine by touching part of the key to the engine 
switch while depressing the brake pedal.

Quality entertainment 
Enjoy movies, music and more on the DVD 
display audio system. Features include 
Bluetooth® smartphone connection, hands-
free phone conversations, and audio system 
operation via voice or remote control. A CD 
player is also available.

Note: The Bluetooth® word mark and logos are registered 
trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such 
marks by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION is under license.

Touch screen with Apple Car Play / Android Auto.
Car Play provides a smarter and safer way to use your Apple / 
Android phone in the car while remaining focused on the road. 
When you connect your phone to Car Play, you can make calls, 
send and receive messages, listen to music, and more.

ترفيه بجودة استثنائية
تمتع بمشاهدة األفالم واالستماع للموسيقى وغيرها الكثير على 

النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل اسطوانات 
DVD. تشتمل المزايا على توصيل األجهزة الذكية المجهزة 

بخاصية ®Bluetooth وإجراء المحادثات دون الحاجة الستخدام 
األيدي، إلى جانب تشغيل النظام الصوتي عبر التحكم الصوتي أو 

.CD عن بعد. يتوفر أيًضا مشغل اسطوانات

مالحظة: عالمة الكلمة ®Bluetooth والشعارات هي عالمات تجارية مسجلة 
ومملوكة لشركة .Bluetooth SIG, Inc وأي استخدام لمثل هذه العالمات يخضع 

.MITSUBISHI MOTORS CORPORATION لترخيص من قبل شركة

  « Apple Car Play / Android Auto شاشة تعمل باللمس  بخاصية
يوفر Car Play  طريقة أكثر ذكاءا وأمانا إلستخدام هاتفك Apple/Android في 

  Car Play السيارة مع اإلستمرار في التركيز علي الطريق. عند توصيل هاتفك ب
يمكنك إجراء المكالمات وإرسال الرسائل واستقبالها واالستماع إلى الموسيقى، 

وغير ذلك المزيد.

Note: Smartphones, beverages and other personal items in the images are not available as options.

New
Xpander

PUSH!PUSH!

مخارج طاقة لجميع الركاب
تم توفير ما مجموعه ثالث مخارج للطاقة بقدرة 12 فولت، 

واحدة بكل صف، بحيث يمكن لكل راكب من الركاب توصيل 
هاتف ذكي أو مشغل موسيقى رقمي لتوصيله بالتيار أو 

تشغيل الموسيقى.

Rearview camera
When the shift lever is in reverse, a camera above 
the tailgate captures a clear view behind the 
vehicle that appears on the DVD display audio 
monitor so you can back up with peace of mind.

كاميرا الرؤية الخلفية
عندما يكون ذراع تحويل السرعة في موضع الرجوع للخلف، 

تقوم الكاميرا المثبتة أعلى البوابة الخلفية بالتقاط رؤية 

واضحة خلف المركبة والتي تظهر بدورها على شاشة 

مراقبة النظام الصوتي ذو شاشة العرض المجهز بمشغل 

اسطوانات DVD بحيث يمكنك الرجوع للخلف بكل طمأنينة.

Welcome light
If you have trouble finding the Xpander in a 
crowded parking lot at night, simply press the 
keyless operation key. The position lights will 
turn on for 30 seconds to point you in the right 
direction (only when the light switch is OFF).

ضوء الترحيب
إذا واجهتك مشكلة في إيجاد سيارة إكسباندر داخل 

موقف سيارات مزدحم أثناء الليل، فما عليك سوى الضغط 
على مفتاح التشغيل بدون مفتاح. سيتم تشغيل أضواء 

الموضع لمدة 30 ثانية لتقوم بتوجيهك إلى االتجاه الصحيح 
)عندما يكون مفتاح الضوء على وضع اإليقاف OFF فقط(.

Power outlets for all passengers
A total of three 12V power outlets, one in each 
row, are provided so every passenger can connect 
a smartphone or digital audio player for power or 
music playback.



RISE body

Collision safety performance is significantly enhanced by Mitsubishi Motors’ 
RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) body, which efficiently absorbs 
energy and maintains high cabin integrity in the event of a collision.

PUT YOUR MIND AT EASE.

The Xpander is highly protective of you and your passengers. From responsive 
performance that enhances your control to advanced safety features and solid 
construction that lend protection in the event of an accident, the Xpander lets 
you drive with peace of mind.

Side impact door beams

All 4 doors are equipped with 
a support beam that increases 
passenger protection by helping 
to reduce door deformation in 
the event of a side collision.

Pedestrian protection

In a collision with a pedestrian, 
the points of contact are likely 
to be the hood for the head and 
bumper for the legs. Therefore, 
we built an impact-absorbing 
structure in the front-end of 
the vehicle to help minimize 
injuries.

Anti-lock Brake System [ABS]

ABS helps keep the driver in control of the vehicle when braking 
on slippery surfaces by preventing the wheels from locking up.

Note: 
ABS: Anti-lock Brake System [ABS] can help the driver maintain control while braking, but is never a substitute for safe driving. ABS does not always reduce stopping distances, which 
may be influenced by many factors including road surface conditions and friction between the tires and road surface.

ESS is activated Impact-absorbing structure

Emergency Stop Signal system 
[ESS] 

When the driver brakes hard 
or activates ABS, the hazard 
lights automatically flash to 
warn drivers in vehicles behind 
you and help prevent a rear end 
collision.

Driver and passenger airbag 
system

In the event of a collision, 
front SRS airbags help protect 
you and the front passenger 
by absorbing the force of 
impact.

Pretensioners

Pretensioners on the front 
seatbelts automatically 
tighten the belts in the event 
of a frontal collision to help 
restrain the driver and front 
passenger and reduce the 
force of impact when the 
front airbags are deployed. 

High Tensile Strength Steel

980 MPa class
590 MPa class
440 MPa class

Without ABS With ABS

انعم براحة البال.

RISE جسم السيارة بتقنية

الفوالذ القوي عالي الشد

عارضات أبواب للصدمات الجانبية

نظام الوسائد الهوائية للسائق 
والراكب

]ABS[ نظام منع غلق المكابح
]ESS[ نظام إشارة التوقف الطارئ

حماية المشاة

آليات الشد المسبق

Note: Equipment may vary by market. Please consult your local Mitsubishi Motors dealer/distributor for details.

Enjoy higher levels of power



GLX

GLS

EQUIPMENT LEVELمستوى التجهيزات



Models   GLX GLS

Convenient hook (driver's seat headrest) ■ ■
Combination meter cluster (semi-high contrast type) ■ -

High contrast backlit meters and gauges - ■
Multi-information display (mono-tone LCD) ■ -

Multi-information display(TFT color LCD) - ■
Ashtray ■ ■
Power outlet (DC12V) (instrument panel, floor console box, 
rear quarter trim)

■ ■

Floor console box ■ -

Floor console box (shutter-type lid) with tray - ■
Passenger’s seat under tray (front and back 2 way pull-out type) ■ ■
Underfloor luggage area storage ■ ■
Power window with one-touch up/down and anti-trapping 
function for driver's window ■ ■

Air conditioning 
and Audio

Manual air conditioning ■ ■
Rear manual cooler ■ ■

Smart Display Audio ( SDA) ,Apple Car Play/ Android Auto ■ ■

4 Speakers ■ -

6 Speakers - ■
Bluetooth®  hands-free phone system with voice command - ■

Lighting and 
Visibility

Halogen headlights with manual leveling ■ ■
Auto on/off headlights ■ ■
Welcome light and Coming home lights - ■
LED position lights ■ ■
Front fog lights ■ ■
Daytime Running Lights [DRL] integrated in fog lights ■ ■
Rear combination lights(LED tail lights, LED back lights with 
gate lights) ■ ■

Rear fog light ■ ■
Emergency Stop Signal system [ESS] ■ ■
Rain-sensing windshield wiper ■ ■

STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENT 

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Models   GLX GLS

Drivetrain and 
Chassis

205/55R16 tires and 16-inch 2 Tone alloy wheels machine 
finished 2-tone

■ ■

Spare tire (205/55R16 tire and 16-inch full size steel spare wheel) ■ ■
Tools & jack ■ ■
Anti-lock Brake System [ABS] with Electronic Brakeforce 
Distribution [EBD]

■ ■

Exterior Front upper grille (gloss black) ■ -

Front upper grille (dark chrome) - ■
Front bumper lower accent (black) ■ -

Front bumper lower accent (silver) - ■
Front fog lights bezel (black) ■ -

Front fog lights bezel (silver) - ■
Rear bumper lower accent (black) ■ -

Rear bumper lower accent (silver) - ■
Side sill garnish (silver) - ■
Side window molding  (chrome) ■ ■
Electrically adjustable door mirrors with integrated indicators 
(color-keyed) ■ -

Electrically adjustable and foldable door mirrors with 
integrated indicators (chrome)

- ■

Outer door handles (chrome) - ■
Windshield glass (laminated glass with UV ray reduction) ■ ■
Privacy Glass- Rear door/rear quarter/liftgate glass ■ ■

Safety and 
Security

Immobilizer ■ ■
Driver's and passenger's SRS airbags ■ ■
Front 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor 
[ELR] with pretensioners, force limiter ■ ■

Front seatbelt reminder with buzzer ■ ■
Second 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x3 ■ ■
Third 3-point seatbelt with Emergency Locking Retractor [ELR] x2 ■ ■
Lower anchor and tether anchor for ISO-FIX child seat (for 
second seats) x2 ■ ■

LED high-mount stop light ■ ■
Child safety locks (rear door) ■ ■

Interior

Steering wheel with silver accent ■ -

Leather-wrapped steering wheel with piano black and chrome 
accent and steering switch (audio)

- ■

Tilt and telescopic steering wheel ■ ■
Leather-wrapped shift knob (with silver accent) - ■
Leather-wrapped parking brake lever (chrome release switch) - ■
Seat material (fabric) ■ -

Seat material (high-grade fabric) - ■
Driver's seat sliding and reclining adjustment, seatback pocket 
with multiple pockets, height adjustable headrest ■ ■

Driver's seat height adjustment - ■
Front passenger's seat sliding and reclining adjustment, 
height adjustable headrest ■ ■

Front passenger's seatback pocket - ■
Second seat sliding, reclining adjustment (60:40 split type) ■ ■
Second seatback folding and tumble function (60:40 split type) ■ ■
Second bench seat, center armrest and headrest (x 2) ■ ■
Third seat reclining and seatback folding function (50:50 split type) ■ ■
Third bench seat and headrest (x 2) ■ ■
Instrument panel accent / Front and rear door trim panel accent (silver) ■ -

Instrument panel accent / Front and rear door trim panel 
accent (woodgrain)

- ■

Inner door handles (chrome) - ■
Central door locking system ■ ■
Remote Control ■ -
Keyless Operation System [KOS] with Engine switch - ■
Key cylinder illumination ■ -
Driver's sunvisor with ticket holder ■ ■
Passenger's sunvisor with vanity mirror ■ ■
Dimming rearview mirror ■ ■
Retractable assist grip (x 5) ■ ■

2WD
1.5-liter

4AT
Steering LHD
Grade GLX GLS
Model code NC1WLRMHLVBH NC1WLRHHLVBH
Dimensions
Overall length mm 4475
Overall width mm 1750
Overall height mm 1695 1700
Wheelbase mm 2775
Track

Front mm 1520
Rear mm 1510

Ground clearance mm 200 205
Seating capacity persons 7
Performance
Min. turning radius m 5.2
Engine
Type 1.5-liter 16-valve DOHC MIVEC
Total displacement cc 1499
Injection system Electronically Controlled Injection-Multi
Emission level EURO-2
Max. output kW/rpm 77/6000
Max. torque N•m/rpm 141/4000
Fuel system
Fuel type / octane Unleaded / RON 90 and over
Fuel tank capacity liters 45
Transmission
Gear ratio

1st 2.875
2nd 1.568
3rd 1.000
4th 0.697
Reverse 2.300
Final 4.375

Suspensions
Front MacPherson strut
Rear Torsion beam
Tires and Wheels

Front and rear 185/65R15
alloy Wheels

205/55R16
alloy wheels

■ Standard     - Not available 

WARNING
• Individuals who use implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators should keep away from the keyless operation system.
  The electromagnetic waves used in the keyless operation system may affect the operation of implantable pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators.
• Individuals using other electro-medical apparatuses should check with the manufacturer of the apparatus to confirm the effect of the electromagnetic waves used by the 
keyless operation system, as the electromagnetic waves may affect their operations.

Note:The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by MITSUBISHI MOTORS CORPORATION is under 
license.
Hazardous driving may cause serious injury or vehicle damage. Please drive safely at all times.

GLXGLS  الموديالت

■■ خطاف عملي (مسند رأس مقعد السائق
-■ مجموعة العدادات المشتركة طراز التباين شبه العالي

■- عدادات ومقاييس ذات إضاءة خلفية بتباين عالي
-■أحادية اللون LCD شاشة عرض المعلومات المتعددة شاشة

■-TFT ملونة طراز ترانزستورات شريطية رقيقة LCD شاشة عرض المعلومات المتعددة شاشة
■■منفضة سجائر

مخرج طاقة تيار مباشر 12 فولت لوحة أجهزة القياس، صندوق الكونسول األرضي، فرش 
الجزء الخلفي الربعي

■■

-■ صندوق الكونسول األرضي 

■- صندوق الكونسول األرضي بغطاء طراز الغالق مع صينية
 صندوق الكونسول األرضي بغطاء طراز الغالق مع صينية أسفل مقعد الراكب طراز 

السحب باتجاهين لألمام والخلف
■■

■■ حيز تخزين أمتعة تحت األرضية
■■نافذة كهربائية مع خفض/رفع بلمسة واحدة والوظيفة المانعة لالنحباس لنافذة السائق

■■مكيف هواء يدوي
■■مبرد يدوي خلفي

■■Android Auto  / Apple CarPlay شاشة تعمل باللمس بخاصية
-■4 سماعات
■-6 سماعات

■- للتحدث الحر مع خاصية األوامر الصوتية Bluetooth® نظام الهاتف النقال بخاصية

اإلضاءة 
وقابلية 

الرؤية

■■مصابيح رئيسية أمامية هالوجينية مع ضبط المستوى يدوًيا
■■ التشغيل/اإليقاف التلقائي للمصابيح الرئيسية األمامية

■- ضوء الترحيب وأضواء العودة للمنزل
■■LED أضواء الموضع طراز

■■ أضواء الضباب األمامية
■■المدمجة في أضواء الضباب [DRL] أضواء السير النهارية

■■مع أضواء البوابة LED أضواء خلفية طراز ،LED منظومة األضواء الخلفية أضواء المؤخرة طراز
■■ ضوء ضباب خلفي

■■ESS نظام إشارة التوقف الطارئ

■■ مساحة زجاج أمامي حساسة للمطر

GLSGLX  الموديالت

 نظام الدفع 
والشاسيه

■■إطارات مقاس 205/55R16 وعجالت من سبيكة معدنية مقاس 16 بوصة بتشطيب آيل بطبقتين

■■إطار احتياطي )إطار مقاس 205/55R16 وعجلة احتياطية من الصلب مقاس 16 بوصة بحجم كامل(

■■العدة والرافعة
)EBD( مع نظام توزيع قوة المكابح إلكتروني )ABS( نظام منع غلق المكابح■■

التجهيزات 
الخارجية

-■شبكة أمامية علوية )أسود المع(

■-شبكة أمامية علوية )كروم دا كن(
-■مصد أمامي بهيئة منخفضة )أسود(

■-مصد أمامي بهيئة منخفضة )فضي(
-■إطار أمامي ألضواء الضباب )أسود(

■-إطار أمامي ألضواء الضباب )فضي(
-■مصد خلفي بهيئة منخفضة )أسود(

■-مصد خلفي بهيئة منخفضة )فضي(
■-زخارف عتبة جانبية )فضي(
■■قوالب نوافذ جانبية )كروم(

-■مرايا أبواب قابلة للضبط كهربائيا مع مؤشرات مدمجة )متناسقة لونيا(

■-مرايا أبواب قابلة للضبط والطي كهربائيا مع مؤشرات مدمجة )كروم(
■-مقابض أبواب خارجية )كروم(

■■الزجاج الخاص بالزجاج األمامي )زجاج رقائقي مع الحد من األشعة فوق البنفسجية(
الباب الخلفي/النافذة الربعية الخلفية/زجاج الباب الخلفي )زجاج الخصوصية مع الحد من األشعة 

فوق البنفسجية(
■■

السالمة
واألمن

■■نظام منع التشغيل
■■وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي )SRS( للسائق والراكب

■■حزام أمان أمامي ثالثي النقاط مع ملف قفل طارئ ]ELR[ مع آلية شد مسبق، محدد قوة
■■منبه حزام األمان األمامي مع رنان

2x ]ELR[ حزام أمان للصف الثاني ثالثي النقاط مع ملف قفل طارئ■■
2x ]ELR[ حزام أمان للصف الثالث ثالثي النقاط مع ملف قفل طارئ■■

2x )لمقاعد الصف الثاني( ISO-FIX مربط سفلي ومرتكز مربط لمقعد الطفل■■
LED ضوء توقف علوي التركيب طراز■■
■■أقفال سالمة الطفل )الباب الخلفي(

التجهيزات 
الداخلية

-■عجلة قيادة بمسحة فضية

عجلة قيادة مكسوة بالجلد بمسحة من اللون األسود البيانو والكروم ومفتاح عجلة القيادة )النظام 
الصوتي(

-■

■■عجلة قيادة قابلة إللمالة وضبط الطول

■-مقبض ناقل الحركة مكسو بالجلد )بمسحة فضية(

■-ذراع مكابح األصطفاف مكسو بالجلد )مع مفتاح تحرير من الكروم(

-■مواد المقاعد )قماش(

■-مواد المقاعد )قماش من الفئة العالية(

مقعد السائق قابل للتحريك وضبط اإلمالة، جيب ظهر المقعد مع جيوب متعددة، مسند رأس 
قابل لضبط األرتفاع

■■

■-مقعد السائق قابل لضبط األرتفاع

■■مقعد الرا كب األمامي قابل للتحريك وضبط األمالة، مسند رأس قابل لضبط األرتفاع

■-جيب خلف ظهر مقعد الرا كب األمامي

■■مقعد الصف الثاين قابل للتحريك وضبط األمالة )الطراز المجزأ بنسبة (40:60

■■وظيفة طي وقلب ظهر مقعد الصف الثاين )الطراز المجزأ بنسبة (40:60

x) (2 مقعد الصف الثاين المشترك، مسند ذراع ومسند رأس وسطي■■

■■مقعد الصف الثالث القابل إللمالة ووظيفة طي ظهر المقعد )الطراز المجزأ بنسبة (50:50

x) (2 مقعد الصف الثالث المشترك ومسند رأس■■

-■لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب األمامي والخلفي )فضي(

■-لوحة أجهزة القياس بمسحة لونية / لوحة فرش الباب األمامي والخلفي )حبيبات خشبية(

■-مقابض أبواب داخلية )كروم(

■■نظام قفل مركزي لألبواب

-■نظام التشغيل عن بعد برموت كنترول 

■-نظام التشغيل بدون مفتاح [KOS] مع مفتاح المحرك
-■إضاءة اسطوانة المفتاح

■■حاجب شمس للسائق مع حامل بطاقات

■■حاجب شمس للرا كب مع مرآة زينة

■■تعتيم لمرآة الرؤية الخلفية

■■5x مقبض إسناد قابل للطي

دفع ثنائي

1,5 لتر

4AT

عجلة قيادة يسرىنظام التوجيه
GLXGLSالفئة

NC1WLRMHLVBHNC1WLRHHLVBHرمز الموديل
األبعاد

4475ممالطول اإلجمالي

1750ممالعرض اإلجمالي

16951700مماالرتفاع اإلجمالي

2775ممالمسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية
المسافة بين عجالت المحور

1520مماألمامية

1510ممالخلفية

200205ممالخلوص األرضي

7أشخاصسعة المقاعد

األداء

5.2منصف قطر الدوران األدنى

المحرك

محرك MIVEC سعة 1.5 لتًرا 16 صمام بعمود كامة علوي مزدوجالطراز

1499سم3اإلزاحة الكلية

حقن وقود إليكتروني التحكم-متعددنظام الحقن

EURO-2مستوى االنبعاثات
6000/77كيلو وات/لفة في الدقيقةأقصى خرج

4000/141ن•م/لفة في الدقيقةأقصى عزم دوران

نظام الوقود

خالي من الرصاص / RON 90 وأعلىنوع الوقود / أوكتان

45لترسعة خزان الوقود

ناقل الحركة

نسبة نقل السرعة

2.875األولى

1.568الثانية

1.000الثالثة
0.697الرابعة

2.300الرجوع للخلف
4.375نهائي

أنظمة التعليق

دعامات ماكفيرسوناألمامية

عارضة ملتويةالخلفية

اإلطارات والعجالت

185/65R15أمامية وخلفية
عجالت من سبيكة معدنية مقاس

205/55R16
عجالت من سبيكة معدنية مقاس

تحذير
 •  األشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم يجب أن يبتعدوا عن نظام التشغيل بدون مفتاح.

فالموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح قد تؤثر على عمل منظم ضربات القلم المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم.
• األشخاص الذين يستخدمون أجهزة طبية إلكترونية يجب أن يراجعوا جهة التصنيع المصنعة للجهاز للتأكد من تأثير الموجات الكهرومغناطيسية المستخدمة في نظام التشغيل بدون مفتاح، ألن الموجات الكهرومغناطيسية 

قد تؤثر على عمل هذه األجهزة.
 MITSUBISHI MOTORS وأي استخدام لمثل هذه العالمات يخضع لترخيص تم الحصول عليه من قبل شركة .Bluetooth SIG, Inc والشعارات هي عالمات تجارية مسجلة ومملوكة لشركة Bluetooth® مالحظة:  عالمة الكلمة

CORPORATION. القيادة المتهورة قد تسبب اإلصابة أو دمار المركبة. ُيرجى االلتزام بقواعد سالمة القيادة دائًما.

التجهيزات القياسية واالختيارية

المواصفات الفنية

■ قياسي     - غير متاح       

مكيف 
الهواء 

والنظام 
الصوتي



Quartz White PearlSterling Silver Metallic

Jet Black Mica

Titanium Gray Metallic Deep Bronze Metallic

Red Metallic

األلوان الخارجية

Specifications, Colour, illustrations shown may differ from actual available product. 
Specifications will vary according to available variants.
Mitsubishi Motors and Diamond Motors Company reserve the right to alter 
specifications and other product information without prior notice.

جميع المواصفات واأللوان والتوضيحات المبينة في هذا الكتالوج قد تختلف عن التجهيزات الفعلية 

المتاحة بالمنتج حسب المواصفات المتاحة.

تحتفظ شركة ميتسوبيشي موتورز وشركة دايموند موتورز بحق تغيير المواصفات ومعلومات 

المنتجات األخرى دون إشعار مسبق.

EXTERIOR COLORS


