
2019 LC70 HT 4.0L (4x4)
Techical Features HT 4.0L المزايا التقنية
Engine 4.0 L, V6, V-TYPE, 24 VALVE DOHC with VVT-i المحرك
Output (hp/rpm) 228/5200 قوة المحرك: حصان/ دورة في الدقيقة
Torque (kg-m/rpm) 37/3800 عزم المحرك: كغ – متر/ دورة في الدقيقة
Transmission 5-SPEED MANUAL ناقل الحركة
Terrain 4X4 PART TIME نمط التضاريس
Front Suspension RIGID AXLE COIL نظام التعليق األمامي
Rear Suspension RIGID AXLE LEAF نظام التعليق الخلفي
Tyres Size 265/70R16 مقاس اإلطارات
Dimensions (mm) L 5245 x W 1870 x H 1955 األبعاد )مم(
Fuel Tank Capacity 90L سعة خزان الوقود
Wheelbase (mm) 2310 قاعدة العجالت )مم(
Doors 2  األبواب
Seating Capacity 5 عدد المقاعد
Interior Features المزايا الداخلية
Air Conditioner MANUAL مكيف هواء
Leather And Wood Steering Wheel • مقود مزين بالجلد والخشب
Fabric Seats • مقاعد قماشية
Fabric Floor Mats • سجادات قماشية أرضية
Front Seats Separate • مقعد أمامي منفصل
Wood Grain Instrumental Panel • لوحة عدادات مزينة بالخشب
Center Locking & Wireless Door Lock • قفل مركزي وقفل السلكي لألبواب
Power Windows • نوافذ كهربائية
Cup Holders • حوامل لألكواب
Steering C olumn Tilt MANUAL النظام الصوتي والترفيهي
Audio & Entertainment System النظام الصوتي والترفيهي

Audio AM/FM/CD/Aux/USB • نظام صوتي مع راديو AM/ FM/ مشغل
USB مخرج صوتي إضافي/ مقبس /CD

Navigation And Rear Camera With Bluetooth* • نظام مالحة مع كاميرا خلفية وبلوتوث*
Number Of Speakers 2 عدد المكبرات الصوتية
Exterior Features المزايا الخارجية
Body Stripes* • أشرطة على الهيكل*
Daytime Running Lights* • مصابيح نهارية*
Chrome Coloured Door Mirriors • مرايا األبواب بلون الكروم
Glove Box Cooling With Key • صندوق قفازات مع نظام تبريد ومفتاح
Backdoor Mount Fuel Tank • خزان وقود مثبت على الباب الخلفي
Fender Flares • رفراف للحماية
Backdoor Spare Wheel Carrier With Lock • حامل للعجلة االحتياطية على الباب الخلفي مع قفل
Cladding Panel • لوحة تكسية
Air Compressor • ضاغط هواء
Spare Tyre Cover • غطاء لإلطار االحتياطي
Halogen Headlamp • مصابيح هالوجين أمامية
Fog Lamps • مصابيح للضباب
Mudgaurds • واقيات الطين
16'' Alloy Wheels • عجالت ألومنيوم 16 بوصة
Towing Hook Front Closed & RR Pintle • خطاف أمامي مغلق للسحب ومشبك خلفي يميني
Rear Bumper • مصد خلفي
Safety features مزايا السالمة
Vehicle Stability Control (VSC) • )VSC( نظام التحكم بثبات المركبة
Anti-Lock Braking System (ABS) • )ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق
Brake Assist (BA) • )BA( نظام الفرملة المساعد
Electronic Brake Force Distribution (EBD) • )EBD( نظام التوزيع اإللكتروني لقوة الفرملة
Hill Assist Control (HAC) • )HAC( نظام التحكم المساعد على المرتفعات
Active Traction Control (AT) • )ATRC( نظام التحكم بالجر الفعال
Tyre Inflation Pressure Warning • نظام التحذير من تغير ضغط الهواء في اإلطارات
Dual Airbags • وسائد هوائية مزدوجة
Rear Fog Lamp • مصباح خلفي للضباب
Parking Sensors* • حساسات لركن السيارة*

Material Code TYLP10P40MS5RA19 رمز المادة

Retail Sales Price (AED) 150,700 سعر التجزئة )درهم إماراتي(
الرمز: •= القياسي / =* إكسسوارات محلية معتمدة

يرجى مالحظة أن جميع المعلومات الواردة هنا تعتمد على البيانات المتوفرة 
وقت إعداد المستند )سبتمبر 2018( وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق.

األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.

Key: • = Standard / * = Approved Local Accessory

Please note: All information presented herein are based on data available at the 
time of creation (September 2018), and are subject to change without prior notice.

Prices are inclusive of VAT.


