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مالحظة: قضبان السقف (الفضية) تجهيز اختياري.
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۲ ۱

الجرأة على مواجهة الصعب
من الشوارع الحضرية إلى أقاصي المغامرات على الطرق الوعرة، والتي من المستحيل التنبؤ بظروفها. كن مستعًدا ألي شيء قد 
يظهر. وفي جميع األحوال الجوية، يمّكنك نظام الدفع الرباعي الذي يتم التحكم فيه إلكترونًيا من تحقيق االستفادة الكاملة من قوة 

المحرك الكبيرة لسيارة «أوتالندر». وتتولى تكنولوجيا السالمة المتقدمة تشكيل الخطوط الدفاعية الشاملة األمامية والجانبية والخلفية، 
مما يجعلك تستمتع بالتغلب على الظروف الصعبة.

[U17]  Titanium Gray Metallic/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



[C06]  Quartz Brown Metallic/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS :على اليسار
[W13]  White Pearl/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS :على اليمين

تصميم ديناميكي
تتمتع هذه السيارة بمظهر ديناميكي قوي يعكس األناقة والصالبة واألداء الفائق على الطريق بأسلوب جريء ال ُيضاهى. وبفضل 

مقدمتها الواثقة وخلفيتها الجّذابة، تتعهد سيارة «أوتالندر» بمتعة لم تحصل عليها من قبل عند قيادة سيارات الدفع الرباعي.

٤ ۳ مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



٦ ٥

Beige leather interior/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS

Beige leather interior/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS

ترتيب المقاعد
من السهل ترتيب الصف الثاني والثالث من المقاعد بمرونة لتسع أي عدد من الركاب 

واألمتعة. يمكنك طي جميع المقاعد الخلفية لتوفير مساحة مسطحة في غاية الرحابة 
األمتعة. لتخزين 

وظيفة انزالق صف المقاعد الثاني توّفر وصوالً 
سهالً لصف المقاعد الثالث.

صف ثالث من المقاعد الوثيرة
يضمن لك الحشو مع النوابض 

الهوائية بوسائد مقاعد الصف الثالث 
االستمتاع برحلة ممتعة ومريحة. 

يمكنك االستلقاء على المقعد مع 
إمكانية انحناء ظهر المقعد للخلف 

في أربعة مستويات.

ح للنْفس جودة مع هدوء ُمروِّ
ُتعد قيادة سيارة «أوتالندر» بمثابة تجربة مليئة بالسعادة والسرعة والتحكم 
فائق االستجابة، عالوة على التشطيبات المتقنة. كما تتميز أجواءها الداخلية 

بالهدوء الشديد بفضل مقاييس تقليل الضوضاء الشاملة NVH والتي تقلّل من 
ضوضاء الطريق والرياح وضوضاء المحرك. من حيز المقصورة الرحب 
والمقاعد الوثيرة إلى جودة الخامات ووسائل الراحة المتطورة، فكل تفصيلة 

تجعل من رحلتك متعة.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، 
فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



[ P26]  Orient Red Metallic/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS

۸ ۷

أزرار تبديل السرعات
تسمح لك مبّدالت السرعة الرياضية بنقل 
السرعات بسهولة وبشكل إلكتروني بدون 

رفع يدك عن عجلة القيادة.

نظام الدفع الرباعي بتحكم إلكتروني
يوفر نظام الدفع الرباعي الذي يتم التحكم به إلكترونًيا سحًبا وتوازًنا مذهلين حتى في الطرق المليئة بالتحديات عن طريق 

التكامل المثالي مع نظام التحكم النشط في التوازن. ويسمح لك ُمحّدد وضع القيادة باختيار وضع القيادة األكثر مالءمة بكل 
سهولة وحسب رغبتك: الوضع االقتصادي ألنظمة الدفع الرباعي من أجل أقصى توفير في االستهالك أو الوضع األوتوماتيكي 

ألنظمة الدفع الرباعي لظروف القيادة الطبيعية أو وضع الغلق ألنظمة الدفع الرباعي للطرق الوعرة.

المحركات
اجعل «أوتالندر» أقوى مع اختيارك لمحركين نظيفين وعلى مستوى عاٍل من الكفاءة — محرك MIVEC*  سعة ۲٫٤ لتر أو 
محرك MIVEC سداسي األسطوانات سعة ۳٫۰ لتر. يتميز المحرك سعة ۲٫٤ لتر باالستجابة إلى أبعد الحدود وبالكفاءة في 
استهالك الوقود، بينما يوفر المحرك سداسي األسطوانات ذو اإلزاحة العالية أقوى مستويات التسارع الفائق حتى مع الحموالت 

الثقيلة أو السفر على الطرق الجبلية.
(MIVEC) نظام ميتسوبيشي المبتكر للتحكم اإللكتروني في توقيت الصمامات *

2.4L MIVEC3.0L V6 MIVEC

الركاب واألمتعة بدون نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني

الركاب واألمتعة مع نظام توزيع قوة المكابح 
اإللكتروني

السائق فقط مع نظام توزيع قوة 
المكابح اإللكتروني

نقطة الكبح

(EBD) مع نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني (ABS) نظام منع غلق المكابح
يمنحك نظام منع غلق المكابح في «أوتالندر» القدرة على المناورة المفاجئة بأمان حول 
العوائق وأنت تبطئ السرعة. يساهم نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني عن طريق تطبيق 

قوة إضافية للمكابح الخلفية حسب الحاجة، مما يتيح توقف أسرع للسيارة حتى وإن كان معك 
ركاب وحمولة ثقيلة.

مالحظة:
يمكن لنظام منع غلق المكابح أن يساعد السائق في تجّنب المواقف غير اآلمنة أثناء استعمال المكابح، ولكنه ال يمكن أن يغني 
أبًدا عن القيادة اآلمنة. وال يقلل نظام منع غلق المكابح دائًما من مسافات التوقف. ويمكن أن تتأثر مسافة التوقف بالعديد من 

العوامل بما في ذلك حالة سطح الطريق ومعامل االحتكاك بين اإلطارات وسطح الطريق.

نظام مثبت السرعة
تتم المحافظة على سرعة المركبة تلقائًيا بدون 
االضطرار لمواصلة الضغط بقدمك على دواسة 

الوقود، مما يوّفر لك قيادة أكثر راحة في 
الرحالت الطويلة. وبالضغط على دواسة الكبح 

يتم فصل النظام.

(ASC) نظام التحكم النشط في التوازن
إذا فقدت السيطرة على العجالت بينما تسير على أرض زلقة أو أثناء االنعطاف، يتولى نظام 

التحكم النشط في التوازن تعديل خرج المحرك أوتوماتيكًيا ويطّبق الكبح على العجالت المناسبة 
للمساعدة في المحافظة على التحكم في العجالت ومنع انزالقها.

مالحظة:
قدرات السيطرة لنظام التحكم النشط في التوازن هي تكميلية فقط، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد فقط على هذه 

الوظائف أثناء القيادة. وتأكد من استخدام نفس النوع والمقاس المحدد لإلطارات لكل العجالت األربع. تجّنب تركيب أي ترس 
تفاضلي محدود االنزالق من التروس المتوفرة باألسواق في مركبتك. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

بدون التحكم النشط في التوازن (انزالق العجلة الخلفية)

بدون نظام التحكم النشط 
في التوازن (انزالق العجالت 

األمامية)

أداء حماسي
توفر «أوتالندر» األداء المثير الذي تنتظره من سيارة دفع رباعي قوية، بما في ذلك التسارع القوي والتحكم فائق االستجابة على الطريق. أينما كان المكان الذي 

تسافر إليه، ستستمتع بمزايا الجيل التالي من سيارات الدفع الرباعي مع تقليل األثر البيئي أيًضا من خالل الكفاءة العالية للوقود واالنبعاثات الكربونية القليلة.

ناقل الحركة INVECS-III CVT بنظام التعشيق المستمر
المحرك مقترن بنظام التعشيق المستمر في نقل الحركة والذي
يضبط االستجابة لمتغيرات الطريق وظروف المركبة بشكل 

تلقائي ليعطي تسارًعا ناعًما وسهالً وقتما أردت، باإلضافة إلى 
كفاءة مميزة للوقود أبعد مما تقدمه ناقالت الحركة األوتوماتيكية 
التقليدية. يولّد اآلن الضغط الكامل على دواسة الوقود استجابة 
قوية لناقل الحركة األوتوماتيكي للنقل إلى تعشيقات أعلى فيما 

يشبه حالة االنتعاش مع تقليل ضوضاء المحرك. وللشعور 
بمتعة القيادة اليدوية، يمكنك أيًضا االستفادة من السرعات الست 

في الوضع الرياضي وأزرار تبديل السرعات.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



التأكد من سالمة كل ما يحيط بالمركبة
تدعم تقنية السالمة المتقدمة قيادة أكثر أماًنا وأكثر ثقة — على الطريق وفي أماكن االنتظار، ليالً ونهاًرا. من المستشعرات الذكية 

التي ترصد كل ما حولك وتحّذرك من الخطر، حتى أنظمة مساعدة السائق النشطة في القيادة والحماية الكامنة الصارمة، تقدم 
«أوتالندر» أعلى مستويات السالمة.

[U25]  Sterling Silver Metallic/دفع رباعي مع تجهيزات اختيارية GLS

المزايا الذكية تدعم القيادة اآلمنة

۱۰ ۹

إضاءة منخفضة

(BSW) تحذير البقعة العمياء
تستخدم ميزة السالمة هذه مستشعرات ردارية في المصد الخلفي لرصد المركبات في البقع العمياء الخلفية وعلى الجانبين األيمن 
واأليسر. يظهر مؤشر في مرآة الباب عندما يكون نظام تحذير البقعة العمياء نشًطا وإشارات االنعطاف ال تعمل. عندما يتم رصد 

سيارة أثناء تشغيل إشارات االنعطاف، يومض مؤشر في مرآة الباب الموجود على ذلك الجانب ويتم إصدار تنبيهات صوتية.

مالحظة:
إمكانات الرصد والتحكم في نظام تحذير البقعة العمياء هي ملحقات إضافية فقط وال تحّذرك من المركبات في البقع العمياء في في جميع الحاالت لذلك ُيرجى عدم االعتماد 

اعتماًدا كلًيا على هذا النظام أثناء القيادة. 
قد ال يعمل نظام تحذير البقعة العمياء بشكل طبيعي في بعض الحاالت، على حسب حالة المرور والطقس وسطح الطريق ووجود العوائق. ويتحمل السائقون المسئولية كاملة 
عن قيادتهم اآلمنة. ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة الرادار ألغراض تصويرية فقط وال تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

اإلضاءة-العالية التلقائية
لزيادة السالمة والراحة والقيادة السهلة ليالً، تتحول اإلضاء العالية 

التلقائية إلى إضاءة منخفضة عندما يتم رصد مركبات أمامك ثم تعود 
مرة أخرى إلى اإلضاءة العالية لذا ال يجب عليك رفع يدك من على 

عجلة التوجيه لتحويل اإلضاءة يدوًيا. 

إضاءة عالية

(ACC) نظام مثبت السرعة التكيفي
يحافظ على المسافة المحددة بين سيارتك والسيارة التي أمامك من خالل رادار وذلك لسالمة أكثر وراحة بال. فهو يقلل توتر 

السائق خاصة أثناء االزدحام المروري على الطرق السريعة.

إشارة مثبت السرعة التكّيفي 
على شاشة عرض متعددة 

المعلومات

مالحظة:
إمكانات الرصد والتحكم لنظامّي تخفيف أثر التصادم األمامي ومثبت السرعة هي ملحقات إضافية فقط، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد فقط على هذه الوظائف أثناء القيادة. 

وقد ال ينشط نظام تخفيف أثر التصادم األمامي وكذلك مثبت السرعة التكيفي في بعض المواقف. ُيرجى قراءة دليل المالك بعناية وأن تكون على دراية بهذه القيود. 
يعمل نظام تخفيف أثر التصادم األمامي ونظام مثبت السرعة التكيفي عندما تكون هناك مركبة أمام مركبتك. كما أن نظام تخفيف أثر التصادم ُمصّمم لرصد المشاة، ولكن قد ال يرصدهم وقد ال ينشط في بعض المواقف. يتم تنشيط الكبح الذاتي إذا ظهرت 

سيارة أمامك وكانت سيارتك تتحرك بسرعة تتراوح من حوالي ٥ كم/ساعة إلى ۸۰ كم/ساعة وكذلك إذا ظهر أحد المشاة أمامك وكانت سيارتك تتحرك بسرعة تتراوح من حوالي ٥ كم/ساعة إلى ٦٥ كم/ساعة. وألن نظام تخفيف أثر التصادم األمامي ليس 
به وظيفة االحتفاظ بالمكابح مضغوطة، فيتم تحرير المكابح بعد ثانيتين تقريًبا من التوقف. ولمنع انقالب المركبة بعد ذلك، قد يضطر السائق أن يضغط على دواسة المكابح. في بعض الحاالت، قد ال يعمل نظام تخفيف أثر التصادم األمامي إذا قام السائق 

باتخاذ عمل لتجنب الحادث عبر التوجيه أو عملية التسارع.
قد ال يتنبأ مثبت السرعة التكيفي بشكل صحيح بالموقف الفعلي بناًء على نوع المركبة التي أمامك وأحوالها، وحالة الطقس وحالة الطريق. باإلضافة إلى ذلك، قد ال يكون النظام قادًرا على تخفيف التسارع بكفاءة إذا كانت المركبة التي أمامك تتوقف بالمكابح 

فجأة أو أن مركبة أخرى قطعت طريقك، ومن ثم تصل مركبتك إلى المركبة التي أمامك. إذا كانت لديك أية أسئلة، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

ال توجد سيارة أمامك

يتم الحفاظ على السرعة المحددة حتى إذا رفعت قدمك عن 
دواسة الوقود.

سيارة أمامك

يتم الحفاظ على المسافة المحددة بين السيارتين.

سيارة أمامك (إبطاء/توقف)

عندما تبطئ السيارة التي أمامك أو تتوقف يقوم مثبت 
السرعة التكيفي بإبطاء مركبتك أو توقيفها.

(FCM) نظام تخفيف أثر التصادم األمامي
يساعد في منع التصادم األمامي أو تقليل حجم الخسائر إذا أصبح التصادم 

حتمًيا. يستجيب للمركبات والمشاة من خالل الكاميرا والردار الليزري.

خطر تصادم

تحذير + مساعدة للكبح

خطر كبير للتصادم

تحذير + كبح ذاتي

خطر داهم للتصادم

تحذير + كبح ذاتي قوي

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



التدابير الصارمة للسالمة

ينشط التحكم في خرج المحرك: 
-  عند القيادة بسرعات منخفضة للغاية
 (P أو N مع عدم اختيار الوضع)

- إذا كان هناك عائق/مركبة على مسافة قصيرة
- عند الضغط على دواسة الوقود بقوة أو فجأة 

- إذا لم ينعطف السائق لتجّنب عائق/مركبة 

مالحظة:
إمكانات الرصد والتحكم لنظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية هي ملحقات إضافية فقط وال تمنع سوء التسارع في جميع الحاالت، لذلك ُيرجى القيادة بأمان وعدم االعتماد اعتماًدا كلًيا على هذا النظام أثناء القيادة. لتجّنب التأخير 

أثناء القيادة الطبيعية في ظروف قيادة على طريق صعب نتيجة التحكم في خرج المحرك بواسطة نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية، فإن النظام يتوقف تلقائًيا ويشير إلى أن نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية 
قد توقف (UMS OFF) في مجموعة العدادات عندما تتوقف وظيفة تخفيف أثر التصادم األمامي أو عندما تتوقف وظيفة التحكم النشط في التوازن. ال توجد وظيفة تعمل على إيقاف السيارة بشكل كامل من خالل المكابح التلقائية. قد تزحف المركبة لألمام 

أو للخلف حتى وإن كان خرج المحرك قد تم ضبطه. قد ال يعمل نظام االستشعار مع العوائق الشبكية أو ذات الحواف الحادة والتي ال تعكس الموجات فوق الصوتية بشكل كافي. ال يتضمن نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية وظيفة 
اإلبقاء على السيارة ثابتة. يتولى السائق مسؤولية إيقاف المركبة بالضغط على دواسة المكبح حسب ظروف القيادة. ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة المستشعر بالموجات فوق الصوتية ألغراض تصويرية فقط وال تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. 

ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد من المعلومات.

التعتيم التلقائي للرؤية في المرآة الخلفية
تقوم هذه المرآة بتقليل التوهج تلقائًيا في مصابيح السيارات خلفك 

للحفاظ على رؤية خلفية صافية ودعم قيادة أكثر أماًنا.

مع مؤازر صعود المنحدراتبدون مؤازر صعود المنحدرات (HSA) مؤازر صعود المرتفعات
عند صعود مرتفع شديد، يساعد نظام مؤازر صعود المرتفعات في منع 
رجوع السيارة للخلف عندما تحرر الفرامل، وذلك بالحفاظ على قوة الكبح 

حتى ثانيتين إلى أن تقوم بالضغط على دواسة السرعة.
مالحظة:

مؤازر صعود المرتفعات ليس بديالً عن القيادة اآلمنة. ال تعتمد أبًدا على هذه الوظيفة وحدها أثناء 
القيادة على الطرق شديدة االنحدار. يمكن أن تتحرك سيارتك للخلف إذا كان هناك تحميل كبير على 
دواسة المكابح، أو إذا كان الطريق منحدًرا جًدا أو زلًقا جًدا. هذه الوظيفة ليست مصممة للحفاظ 

على المركبة متوقفة في مكان ما على منحدر شديد ألكثر من ثانيتين. ال تعتمد فقط على هذه الوظيفة 
للحفاظ على موضع التوقف كبديل للضغط على دواسة المكبح. ُيرجى مراجعة دليل المالك لمزيد 

من المعلومات.

(RCTA) إنذار تجاوز مروري خلفي
يظهر مؤشر في شاشة عرض مجموعة العدادات عندما يكون إنذار التجاوز المروري 
الخلفي نشًطا. إذا رصدت المستشعرات الردارية في المصد الخلفي اقتراب مركبة منك 
أثناء تغيير التعشيق إلى وضع الرجوع للخلف، تظهر رسالة تحذير على شاشة العرض 

متعددة المعلومات، وتصدر أصوات ويضيء المؤشر في كال المرايا على األبواب.
مالحظة: ال تعتمد فقط على هذا النظام، والذي قد ال يرصد كل المركبات المتحركة في بعض الحاالت. يتحمل السائقون 

المسئولية كاملة عن قيادتهم اآلمنة.
ُتستخدم الرسومات البيانية لموجة الرادار ألغراض تصويرية فقط وال تمثل التطبيق الحقيقي للمستشعر. ُيرجى مراجعة 

دليل المالك لمزيد من المعلومات.

نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق 
(UMS) الصوتية

للمساعدة في منع التصادمات أثناء صف السيارة 
تصدر تنبيهات صوتية وتحذيرات مرئية في حال 

رصدت المستشعرات األمامية أو الخلفية عائًقا 
قريًبا. يتم التحكم في خرج المحرك أيًضا إذا قررت 

التسارع فجأة بسبب حادث.

RISE بدن السيارة بتقنية
أداء تصادم السالمة يزيد بشكل ملحوظ عن طريق 

بدن السيارة بتقنية RISE (تحرير أثر السالمة 
المعزز)، والذي يمتص الطاقة بكفاءة ويحافظ على 

تكامل المقصورة العالي في حالة التصادم. 

كاميرا 
يمنى

كاميرا 
يسرى

كاميرا أمامية

كاميرا خلفية

شاشة ألشياء عديدة محيطة
المشاهد المستمدة من الكاميرات المرّكبة على مقدمة السيارة وخلفيتها وجانبيها (بما في ذلك 
مشهد عين الطائر) يمكن عرضها على تجميعات تكشف ما يكون في البقع العمياء وتساعدك 

في صف السيارة بأمان أكثر. 

عوامل السالمة المتقدمة 
تدعم صف السيارة بثقة

مشهد خلفي + مشهد عين الطائر

۱۲ ۱۱

صورة انتفاخ الوسادة الهوائية

(SRS) ۷ وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي
تساهم الوسائد الهوائية األمامية مع الوسائد الهوائية الجانبية والوسائد الهوائية الستائرية والوسادة الهوائية لركبة السائق 

في توفير الحماية لك وللركاب المرافقين في حال حدوث تصادم.
مالحظة:

الوسائد الهوائية هي جزء من نظام تقييد الحركة التكميلي (SRS). لتقليل خطر اإلصابة من الوسادة الهوائية المنتفخة، حافظ على ارتداء حزام األمان، 
الجلوس في وضع قائم في منتصف المقعد وال تستند إلى الباب. احرص دوًما على أن تضع األطفال من سن ۱۲ سنة فأصغر في المقعد الخلفي واستخدم 
مقاعد التأمين المناسبة لألطفال. ال تضع أبًدا مقعد تأمين األطفال على مقعد السيارة األمامي بحيث يكون مواجًها للخلف. ُيرجى مراجعة دليل االستعمال 

الخاص بالمالك والتعليمات المرفقة بمقعد تأمين األطفال لمزيد من المعلومات.

إنذار وتحذير مرئي

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



أبرز المميزاتأبرز المميزات

(MMCS) نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي
يعرض نظام المالحة متعدد الوظائف وظائف المالحة والموسيقى على شاشة لوحية كبيرة تعمل باللمس مع واجهة استخدام سهلة االستعمال. كما يمكن عرض الصور من كاميرا 

الرؤية الخلفية لتعزيز سالمة القيادة.

مدينة ثالثية األبعاد (بالم جميرا)قائمة سهلة التحديد

وضع الطريق السريعمعلم ثالثي األبعاد (المسجد الكبير)

ز كهربائًيا باب صندوق أمتعة معزَّ
يمكن فتح وغلق باب صندوق األمتعة أوتوماتيكًيا من مفتاح 

موجود بالقرب من مقعد السائق.

غطاء للمقاعد الخلفية
يحمي الغطاء أمتعتك الموضوعة بالخلف من الشمس وعيون 

المتطفلين.

مستشعر مطر

عجلة فوالذية مقاس ۱٦ بوصة مع غطاء عجلة من سبيكة معدنية مقاس ۱٦ بوصةعجلة من سبيكة معدنية مقاس ۱۸ بوصة
عجلة كامل

فتحة سقف كهربائية مانعة لالنحباس

 LED مصابيح أمامية

هوائي على شكل زعنفة سمك القرش

مصابيح LED لحيز األقدام
ُتضيء مصابيح حيز األقدام للسائق والراكب األمامي عندما يكون الباب مفتوًحا.

نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة

 AM/FM راديو
CD/MP3 ومشغل

 CD موالف/مشغل أقراص
 USB بجودة عالية ومنفذ

بالكونسول األرضي يسمح 
بتوصيل مشغل صوتي رقمي 

للشحن أو لمتعة االستماع.

شاشة عرض LCD ملونة متعددة المعلومات
تتميز شاشة العرض الكبيرة متعددة المعلومات بمركز لوحة 
العدادات بسهولة قراءة البيانات منها للغاية، فهي مصنوعة 

من الكريستال السائل ويبلغ مقاسها ٤٫۲ بوصة. وهي تبقيك 
على علم بالعديد من المعلومات المهمة عن حالة السيارة 

ورحلتك ودرجات الحرارة الخارجية ونظام مؤازرة القيادة 
ECO والكثير غير ذلك.

مكابح االصطفاف الكهربائية مع تعليق تلقائي للمكابح
تتميز مكابح االصطفاف على الكونسول السفلي بسهولة 

التشغيل من خالل مفتاح فاخر. ال عليك سوى سحب المفتاح 
ألعلى لتطبيق مكابح اليد أو ادفع المفتاح ألسفل لتحريرها. 
أثناء التوقف عند إشارة مرور، تتولى وظيفة التعليق الذاتي 
للمكابح إبقاء السيارة ثابتة حتى وإن حررت قدمك من على 

دواسة المكابح. الضغط على دواسة الوقود يحرر المكابح.

نظام التشغيل بدون مفتاح 
عند حمل المفتاح، يمكنك الضغط على زر خارج 
الباب األمامي أو على باب صندوق األمتعة لغلق 
أو فتح جميع األبواب أو باب صندوق األمتعة أو 

الضغط على مفتاح المحرك في المقصورة لتشغيل 
المحرك.

منفذ USB ومخارج طاقة ۱۲ فولت
وسائل الراحة هذه موضوعة بشكل مالئم في مركز 
الكونسول السفلي، مما يسمح بالوصول إليها بسهولة 

بمجرد أن تفتح الغطاء.

مفتاح المحرك

استمتع بجودة الصوت الفائقة للنظام الصوتي الجديد الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة Rockford. تسع سّماعات من حولك 
.DTS Neural Surround™  تضمن لك صوًتا مذهالً بتقنية

مالحظة:  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي عالمات تجارية مسّجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الواليات المتحدة ودول أخرى.
.DTS, Inc هي عالمة تجارية لصالح شركة DTS Neural Surround™ 

ِمجهار ناعم مقبب الشكل عالى التردد ۳٫٥ سم

سماعة مخروطية من البروبولين ۱٦ سم

سماعة محورية من البروبولين ثنائيى االتجاه ۱٦ سم

ُمضخم صوت ۲٥ سم

ُمكبر صوت عالي القدرة ذو ۸ قنوات ۷۱۰ وات

۱

۲

۳

٤

٥

۱ ۱

۲ ۲

۳ ۳

٤

٥

 LED مصابيح ضباب أمامية

۱٤ ۱۳ مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



مستوى التجهيزاتمستوى التجهيزات

GLX
دفع رباعي ۲٫٤ لتر

GLS
دفع رباعي ۳٫۰ لتر

المزايا الرئيسية (طراز ذو ٥ مقاعد وطراز ذو ۷ مقاعد)
• إطارات مقاس 215/70R16 + أغطية عجالت كاملة مقاس ۱٦ بوصة

• درع أمامي منزلق (فضي)
• درع خلفي منزلق (فضي)

• شبكة رادياتير (من الكروم، فضية)
• مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)

• نوافذ كهربائية (لألبواب األمامية والخلفية ورفع وإنزال أوتوماتيكي لنافذة السائق)
•  مرايا أبواب من نفس لون باب السيارة مزّودة بمصابيح انعطاف جانبية وتحكم 

إلكتروني بمزيل الضباب ووظيفة الطي
• حلّي زخرفية للباب (لون الخامة، فضي)

• حلّي زخرفية لقوس العجالت
• نظام منع التشغيل

• وسائد هوائية أمامية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) للسائق والراكب األمامي
•  حزام أمان ELR أمامي ثالثي النقاط التثبيت مع ُمحدد قوة وشّداد استباقي 

(شداد استباقي واحد)
• التحكم النشط في التوازن، ومؤازر صعود المرتفعات، ومؤازر المكابح 

(TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات •
زة كهربائًيا  • عجلة قيادة معزَّ

• عمود توجيه تليسكوبي قابل لإلمالة
• عجلة قيادة من اليورثان (مع حلية فضية) ومقبض ناقل الحركة

• مكبح انتظار من طراز الرافعة مع زر تحرير من الكروم
ISOFIX ۲ نقطة تثبيت لمقعد تأمين األطفال •

• مقابض أبواب داخلية (لون الخامة) 
• دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات 

• بطانة علوية من القماش المشغول
•  جمع بين العدادات والمعلومات المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل 

أحادية اللون) 
• مقبس كماليات في صندوق الكونسول األرضي

• حامل أكواب للمقعد األمامي 
• لوحة مؤشر مبّدالت السرعة (أسود ماّدي) 

• نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة
 USB و ٦ سماعات ومنفذ MP3/ومشغل أقراص AM/FMراديو  •

(داخل صندوق كونسول ونوع منفذ واحد)
• هوائي على شكل زعنفة سمك القرش 

• مصابيح هالوجين أمامية مع ضبط المستوى يدوًيا
LED مصابيح مشتركة خلفية •

LED مصابيح وضع •
• مصباح ضباب خلفي (جانب السائق)

• مّساحات (متغيرة) تعمل بشكل متقطع على الزجاج األمامي مع غسالة 
• مّساحة وغاسل خلفي بتشغيل متقطع 

(GLX باإلضافة إلى مزايا) المزايا األساسية
• إطارات مقاس 225/55R18 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس ۱۸ بوصة

• نظام مثبت السرعة
• مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)

• عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود المع وحلية كروم) ومقبض ناقل الحركة 
• أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة

• مفتاح نظام الصوتيات
• مقابض أبواب داخلية (من الكروم) 

•  شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات المتعددة 
(شاشة عرض من الكريستال السائل) 

• مكابح صف كهربائية 
• التعليق الذاتي للمكابح

• لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود المع) 
• غطاء المقاعد الخلفية

• صندوق أرضية حيز األمتعة
• مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)

التجهيزات االختيارية المعروضة: (طراز ذو ٥ مقاعد)
•  إطارات مقاس 215/70R16 + عجالت من سبيكة معدنية 

مقاس ۱٦ بوصة
• مثبت سرعة

• قضبان سقف (فضية)
• تحذير عند الرجوع للخلف

• مفتاح نظام الصوتيات
• مقابض أبواب داخلية (من الكروم) 

• غطاء المقاعد الخلفية 
 ،CD/MP3 ومشغل ،AM/FM شاشة للصوتيات مع راديو  •

و ٦ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع 
منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية

• مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)
LED مصابيح سير نهارية •

التجهيزات االختيارية المعروضة: (طراز ذو ۷ مقاعد)
•  إطارات مقاس 225/55R18 + عجالت من سبيكة معدنية 

مقاس ۱۸ بوصة
• نظام مثبت السرعة

• مقابض أبواب خارجية (من الكروم)
ز كهربائًيا • باب صندوق أمتعة معزَّ

• أشرطة سقف من الكروم
• قضبان سقف (فضية)

•  وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي (SRS) ناحية السائق 
والراكب األمامي، ووسائد هوائية ستائرية بنظام تقييد الحركة 
التكميلي (SRS)، ووسادة هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي 

(SRS) لركبة السائق، و ٤ مقابض مؤازرة قابلة للسحب
• تحذير عند الرجوع للخلف

•  عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود المع وحلية كروم) 
ومقبض ناقل الحركة 

• أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة
• مفتاح نظام الصوتيات

• وحدة ومفتاح للتحدث الحر
• مقاعد من الجلد مع درزات بارزة

• مقعد سائق يمكن ضبطه كهربائًيا في ۸ اتجاهات
• مقاعد أمامية مدّفأة

• مقابض أبواب داخلية (من الكروم) 

التجهيزات االختيارية المعروضة:
• مقابض أبواب خارجية (من الكروم)

• أشرطة سقف كروم
• قضبان سقف (فضية)

• نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية 
• مستشعرات ركنية (۸ نقاط) 

• تحذير البقعة العمياء مع مساعد تغيير حارة السير
• وحدة ومفتاح التحدث الحر

• مقاعد من الجلد مع درزات بارزة
• مقعد سائق يمكن ضبطه كهربائًيا في ۸ اتجاهات

• مقاعد أمامية مدّفأة
•  نظام تشفيل بدون مفتاح مع مفتاحين لتشغيل المحرك 

والتحكم بالكهرباء 
• فتحة سقف

•  لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع 
ولوحة أنيقة لفرش الباب

•  نظام تشفيل بدون مفتاح مع مفتاحين لتشغيل المحرك 
والتحكم بالكهرباء 

• فتحة سقف
•    لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع 

ولوحة أنيقة لفرش الباب
•  شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات 

المتعددة (شاشة عرض من الكريستال السائل)
• غطاء المقاعد الخلفية 
• صندق حقائب أرضي

•  نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي (MMCS) كنظام 
 Rockford Fosgate®  مالحة مع النظام الصوتي الممتاز

 ،CD/MP3 ومشغل ،AM/FM ۷۱۰ وات، مع راديو 
و ۹ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، 

ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية
• مصابيح أمامية LED مع جهاز ضبط المستوى أوتوماتيكًيا 

• غاسالت مصابيح أمامية (من النوع االنبثاقي)
• مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)

LED مصابيح سير نهارية •
•  مّساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع 
على الزجاج األمامي مع غاسالت ذكية وتحكم أوتوماتيكي 

في اإلضاءة

۷ مقاعد

 Rockford Fosgate®  شاشة للنظام الصوتي الممتاز   •
 ،CD/MP3 ومشغل ،AM/FM ۷۱۰ وات، مع راديو 

و ۹ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع 
منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية  

• مصابيح أمامية LED مع جهاز ضبط المستوى أوتوماتيكًيا 
• غاسالت مصابيح أمامية (من النوع االنبثاقي)

 LED مصابيح سير نهارية •
•  مّساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع 
على الزجاج األمامي مع غاسالت ذكية وتحكم أوتوماتيكي 

في اإلضاءة

مالحظة:  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي 
 Rockford Corporation عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة

داخل الواليات المتحدة ودول أخرى.

مالحظة:  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي 
 Rockford Corporation عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة

داخل الواليات المتحدة ودول أخرى.

۱٦ ۱٥ مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.

٥ مقاعد

۷ مقاعد



Titanium Gray Metallic (U17)

White Solid (W37)

Orient Red Metallic (P26)

White Pearl (W13) Black Pearl (X42)

Quartz Brown Metallic (C06)

Cosmic Blue Metallic (D14)

Sterling Silver Metallic (U25)

لون جديد

األلوان الخارجية وخامة المقاعداأللوان الخارجية

خامات المقاعد

ملحقات تكميلية أصلية

مالحظة: قد تختلف التجهيزات والملحقات التكميلية باختالف السوق (وقد تختلف عن المعروض أو تتغير بدون إخطار).
ُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.  

■ متوافر

مالحظة: قد تختلف األلوان المعروضة قليالً عن األلوان الفعلية نتيجة لعملية الطباعة. ُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمعرفة األلوان الفعلية.

قماش بيج مع درازات بارزة

جلد بيج مع درازات بارزة

الطراز الياباني معروض

۱۸ ۱۷

GLS GLX الفئة

۳٫۰ لتر ۲٫٤ لتر المحرك
دفع رباعي نوع دفع العجالت

6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

۷ ٥ المقاعد
GF4WXLXYZLW GF3WXTMHZLW GF3WXTSHZLW كود الطراز

بيج اللون الرئيسي التجهيزات الداخلية
قماش مع درزات بارزة الخامة

جلد مع درزات بارزة (اختياري)
التوافر التجهيزات الخارجية

■ ■ ■ U25 Sterling Silver Metallic

■ ■ ■ C06 Quartz Brown Metallic

■ ■ ■ X42 Black Pearl

■ ■ ■ D14 Cosmic Blue Metallic

■ ■ ■ P26 Orient Red Metallic

■ ■ ■ U17 Titanium Gray Metallic

■ ■ ■ W13 White Pearl

■ ■ ■ W37 White Solid

مالحظة: المقاعد الجلد تحتوي على جلد صناعي على الجوانب والخلفية وتقييد الرأس (وأيًضا على جوانب مسند الذراع المركزي الخلفي ومسند الذراع بالباب وفرش الباب).
قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.  



التجهيزات القياسية واالختياريةالتجهيزات القياسية واالختيارية
– غير متوفر     □ اختياري     ■ قياسي      – غير متوفر     □ اختياري     ■ قياسي     

۲۰ ۱۹

GLS GLX الفئة
۳٫۰ لتر ۲٫٤ لتر المحرك
6B31 4B12 كود الطراز

دفع رباعي نوع دفع العجالت
6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

۷ ٥ المقاعد
□ – – تحذير البقعة العمياء مع مساعد تغيير حارة السير غير ذلك السالمة واألمن
□ – – (RCTA) إنذار تجاوز مروري خلفي
□ □ □ تحذير عند الرجوع للخلف
■ ■ ■ (TPMS) نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
■ ■ ■ عجلة قيادة معززة كهربائًيا  عجلة القيادة وقبضة 

عصا التعشيق
التجهيزات 

■الداخلية ■ ■ عمود توجيه تليسكوبي قابل لإلمالة
– ■ ■ عجلة قيادة من اليورثان (مع حلية فضية) وقبضة ناقل الحركة 
■ □ □ عجلة قيادة من الجلد (مع دهان أسود المع وحلية كروم) وقبضة ناقل الحركة
■ □ □ أزرار تبديل السرعات على عجلة القيادة
■ □ □ مفتاح نظام الصوتيات
■ □ □ مفتاح مثبت السرعة
□ □ □ وحدة ومفتاح التحدث الحر
■ ■ ■ قماش مع درزات بارزة الخامة المقاعد
□ □ □ جلد مع درزات بارزة
■ ■ ■ ضبط ارتفاع المقعد وانزالقه وإمالة ظهر المقعد السائق
□ □ □ وحدة ضبط كهربائية للمقعد وجيب بظهر المقعد الجلدي
□ □ □ وحدة تدفئة بالمقاعد الجلدية
■ ■ ■ انزالق وإمالة  الراكب 

■األمامي ■ ■ مع جيب ظهر المقعد 
□ □ □ سخان مقعد على مقعد جلد
■ ■ ■ مستوى منفصل مع مسند ذراع مركزي وحامل أكواب  الصف الثاني
■ ■ ■ إمالة المقعد
■ ■ – ضبط تحريك وطي
■ ■ ■ طي مزدوج العمل 
■ ■ – نظام بدون واسطة 
■ ■ – مستوى منفصل  الصف الثالث
■ ■ – إمالة المقعد 
■ ■ – ميزة الثني والطي 
■ ■ ■  ISOFIX ۲ نقطة تثبيت لمقعد تأمين األطفال غير ذلك
■ ■ ■ ضبط االرتفاع - مسندان األمامية مساند الرأس
■ ■ ■ ضبط االرتفاع - ۳ مساند الصف الثاني
■ ■ – مسندان الصف الثالث
■ ■ ■ نوع نموذجي مع قماش بالداخل النوع فرش الباب
■ ■ ■ لوحة فرش الباب (مدهون فضي)
■ ■ ■ نوع ناعم (أمامي) العلوي
■ ■ ■ مع جيب باب مسبوك وحامل زجاجات األمامي
■ ■ ■ مع جيب باب مسبوك وحامل زجاجات الخلفي
– ■ ■ مقابض أبواب داخلية (لون الخامة)  الباب
■ □ □ مقابض أبواب داخلية (من الكروم) 
■ ■ ■ نظام تأمين األبواب المركزي نظام التأمين
■ ■ ■ حماية األطفال 
■ ■ ■ دخول بدون مفتاح مع وحدتي إرسال إشارات
□ □ □ نظام تشفيل بدون مفتاح مع مفتاحين لتشغيل المحرك والتحكم بالكهرباء
■ ■ ■ فاتح أبواب خلفية (طراز كهربائي)
■ ■ ■ فاتح غطاء الوقود
■ ■ ■ أسطوانة مفتاح اإلشعال مع إنارة
□ □ □ فتحة سقف السقف
□ □ □ جيب للنظارة الشمسية
■ ■ ■ بطانة علوية من القماش المشغول
■ ■ ■ حاجب شمس للسائق والراكب األمامي مع مرآة زينة وغطاء وحامل بطاقات مع إنارة ضوئية
■ ■ ■ مرآة رؤية خلفية نهارية وليلية
□ □ □ التعتيم التلقائي للرؤية في المرآة الخلفية
□ – – التعتيم التلقائي للرؤية في المرآة الخلفية مع شاشة
■ ■ ■ ۳ مقابض مؤازرة قابلة للسحب
■ ■ ■ ۱ شماعة معطف

GLS GLX الفئة
۳٫۰ لتر ۲٫٤ لتر المحرك
6B31 4B12 كود الطراز

دفع رباعي نوع دفع العجالت
6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

۷ ٥ المقاعد
■ ■ ■ دفع رباعي متحكم فيه إليكترونًيا (دفع رباعي تلقائي / دفع رباعي ECO / غلق الدفع الرباعي) نظام الدفع نظام الدفع 

■والشاسيه ■ ■ دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبيه وقضيب تثبيت األمامية أنظمة التعليق
■ ■ ■ نوابض لولبيه متعددة وقضيب تثبيت الخلفية
– ■ ■ إطارات مقاس 215/70R16 + أغطية عجالت كاملة مقاس ۱٦ بوصة اإلطارات والعجالت
– □ □ إطارات مقاس 215/70R16 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس ۱٦ بوصة
■ □ □ إطارات مقاس 225/55R18 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس ۱۸ بوصة
– ■ ■ إطارات مقاس 215/70R16 + عجالت من الصلب مقاس ۱٦ بوصة العجلة االحتياطية
– □ □ إطارات مقاس 215/70R16 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس ۱٦ بوصة
■ □ □ إطارات مقاس 225/55R18 + عجالت من سبيكة معدنية مقاس ۱۸ بوصة
■ ■ ■ ٤ نظام منع غلق المكابح + نظام توزيع قوة المكابح اإللكتروني المكابح
■ ■ ■ نظام إبطال مكابح
■ ■ ■ قرص مكابح أمامية مهواة
■ ■ ■ قرص مكابح خلفي
■ □ □ مثبت السرعة غير ذلك
■ ■ ■ قفل لذراع التحويل مع قفل لمفتاح التشغيل
■ ■ ■ T/M مبرد زيت
■ ■ ■ مصد أمامي (من نفس اللون) مصدات التجهيزات 

■الخارجية ■ ■ مصد خلفي (من نفس اللون)
■ ■ ■ درع أمامي منزلق (فضي)
■ ■ ■ درع خلفي منزلق (فضي)
■ ■ ■ شبكة رادياتير (كروم وفضي) شبكة رادياتير
– ■ ■ مقابض أبواب خارجية (سوداء) الباب
■ □ □ مقابض أبواب خارجية (من نفس اللون)
□ □ □ مقابض أبواب خارجية (من الكروم)
■ ■ ■ نوافذ كهربائية (لألبواب األمامية والخلفية ورفع وإنزال أوتوماتيكي لنافذة السائق)
□ □ □ أبواب خلفية كهربائية
■ ■ ■ مرايا أبواب من نفس لون باب السيارة مزّودة بمصابيح انعطاف جانبية وتحكم إلكتروني بمزيل الضباب ووظيفة الطي مرايا األبواب
■ ■ ■ زجاج أمامي - رقائقي أخضر عازل للصوت الزجاج
■ ■ ■ الباب األمامي والخلفي والزجاج الخلفي - أخضر مقسي
■ ■ ■ النافذة الخلفية - أخضر مقسي مع سلك ساخن ومؤقت
□ □ □ زجاج خصوصية (الباب الخلفي، الزجاج الخلفي، باب صندوق األمتعة)
■ ■ ■ أشرطة سقف سوداء أشرطة
□ □ □ أشرطة سقف كروم
■ ■ ■ أنبوب الجزء الخلفي (مفرد) غير ذلك
■ ■ ■ زخارف الباب الخلفي (من نفس اللون، وكروم)
■ ■ ■ زخارف باب (لون الخامة، فضي)
■ ■ ■ زخارف عتبة جانبية (لون الخامة)
■ ■ ■ مشايات
□ □ □ قضبان للسقف (فضية)
■ ■ ■ زخارف قنطرة العجلة
■ ■ ■ عالمة "OUTLANDER" على الجانب األيسر الخلفي  ■الزينة والشارات ■ ■ ملصق "4WD" على الجانب األيمن الخلفي
■ ■ ■ نظام منع التشغيل األمن السالمة واألمن

■ ■ ■
أجهزة منع السرقة 

- كشف محاولة فتح الباب وغطاء المحرك
- إنذار: البوق، والبوق الخارجي ومؤشر جانبي

■ ■ ■ وسائد هوائية وسائد هوائية أمامية بنظام تقييد الحركة التكميلي للسائق والراكب األمامي

□ □ □ وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي لجانب السائق والراكب األمامي ووسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي 
٤  x للسدف ووسادة هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي لركبة السائق وقبضة مؤازرة قابلة لالنسحاب

■ ■ ■ ELR ۲ حزام أمان ثالثي النقاط مزّود بوظيفة األمامية أحزمة األمان
■ ■ ■ مستوى حلقة حزام قابل للضبط 
■ ■ ■ حزام أمان أمامي ثالثي النقاط مزّود بوظيفة ELR مع محدد قوة وشداد استباقي (شداد استباقي واحد)
■ ■ ■ ELR مع حزام أمان ثالثي النقاط مزّود بوظيفة ،ALR و ELR ۲ حزام أمان ثالثي النقاط مزّود بوظيفتّي صف ثاني
■ ■ – ELR ۲ حزام أمان ثالثي النقاط مزّود بوظيفة صف ثالث
■ ■ ■ التحكم النشط في التوازن، ومؤازر صعود المنحدرات ومؤازرة المكابح غير ذلك
□ – – (FCM) نظام تخفيف أثر التصادم األمامي
□ – – (ACC) نظام مثبت السرعة التكيفي
□ – – اإلضاءة التلقائية العالية
□ – – نظام كاميرا الرؤية المحيطية
□ – – نظام تخفيف أثار سوء التسارع بالموجات فوق الصوتية 
□ – – مستشعرات ركنية (۸ نقاط) 

تحذير
•  األشخاص الذين يستعملون منظم ضربات القلب المزروع داخل الجسم أو مقوم نظم القلب المزروع داخل الجسم يجب أن يبتعدوا عن الهوائي الناقل الخاص بنظام 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.

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.



المواصفات الفنية التجهيزات القياسية واالختيارية

GLS GLX الفئة
۳٫۰ لتر ۲٫٤ لتر المحرك

دفع رباعي نوع دفع العجالت
6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

۷ ٥ المقاعد
GF4WXLXYZLW GF3WXTMHZLW GF3WXTSHZLW كود الطراز

األبعاد واألوزان
٤٦۹٥ مم الطول اإلجمالي
۱۸۱۰ مم العرض اإلجمالي
۱۷۱۰ مم بدون قضبان سقف االرتفاع الكلي
۱۷۱۰ مم مع قضبان سقف
۲٦۷۰ مم المسافة بين محوري العجالت األمامية والخلفية
۱٥٤۰ مم األمامية المسافة بين عجالت المحور
۱٥٤۰ مم الخلفية

۲۱٥ ۱۹۰ مم الخلوص األرضي (فارغ)
۱٥۹۰ ۱٥۳٥ ۱٥۰٥ كجم الوزن الكلي للسيارة فارغة 
۹۱٥ ۸٦٥ كجم األمامية
٦۷٥ ٦۷۰ ٦٤۰ كجم الخلفية
۲۲۷۰ ۲۲۱۰ كجم الوزن اإلجمالي للسيارة

۱۱٥۰ كجم األمامية الوزن اإلجمالي لمحور السيارة
۱۲٥۰ كجم الخلفية

۷ ٥ أشخاص سعة المقاعد
األداء

۲۰٥ ۱۹۸ كم/ساعة السرعة القصوى
۸٫۷ ۱۰٫٥ ثانية ۰-۱۰۰ كم/س تسارع
٤٫۸ ٦٫۱ ثانية ۱۲۰-۱٤۰ كم/س
۱٦٫٥ ۱۷٫۷ ثانية ۰-٤۰۰ م

٥٫۳ م نصف قطر الدوران األدنى
المحرك

SOHC MIVEC (6B31) DOHC MIVEC (4B12) النوع (الكود)
بدون رصاص / RON 95 وأعلى بدون رصاص / RON 90 وأعلى نوع الوقود / أوكتين

۲۹۹۸ ۲۳٦۰ سم۳ اإلزاحة الكلية
۸۲٫۹ x ۸۷٫٦ ۹۷٫۰  x ۸۸٫۰ مم القطر x الشوط

۱۰٫٥ معدل الضغط
٦۲٥۰/(۲۳۰) ۱٦۹ ٦۰۰۰/(۱٦۷) ۱۲۳ كيلو وات (حصان)/ لفة في الدقيقة (EEC صافي) أقصى خرج
۳۷٥۰/(۲۹٫۸) ۲۹۲ ٤۱۰۰/(۲۲٫٦) ۲۲۲ نانومتر (كم-متر)/لفة في الدقيقة (EEC صافي) أقصى عزم دوران

نظام الوقود
حقن بتحكم إلكتروني نظام التزود بالوقود

٦۰ لتر سعة خّزان الوقود
النظام الكهربائي

۱۲۰-۱۲ ۱۰٥-۱۲ فولت-أمبير مولد تيار متردد
۱٫٤-۱۲ ۱٫۳-۱۲ فولت-كيلو وات بادئ التشغيل

ناقل الحركة
6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة النوع
– ۰٫۳۷۸-۲٫٦۳۱ D نطاق نسبة نقل السرعة

٤٫۱۹۹ – األول
۲٫٤۰٥ – الثاني
۱٫٥۸۳ – الثالث
۱٫۱٦۱ – الرابع
۰٫۸٥٥ – الخامس
۰٫٦۸٥ – السادس
۳٫٤٥۷ ۱٫۹٦۰ الرجوع للخلف
۳٫۳٦۰ ٦٫۰۲٦ نهائي

نظام التوجيه
ز كهربائًيا) جريدة مسننة مع ترس صغير (معزَّ النوع

أنظمة التعليق
دعامات ماكفيرسون مع نوابض لولبيه وقضيب تثبيت األمامية

نوابض لولبيه متعددة وقضيب تثبيت الخلفية
المكابح

أقراص مهواة األمامية
االسطوانات الخلفية

اإلطارات والعجالت
225/55R18 215/70R16 اإلطارات (األمامية - الخلفية) 

– غير متوفر     □ اختياري     ■ قياسي     

۲۲ ۲۱

مالحظة:  ®Rockford Fosgate والشعارات التابعة لها هي عالمات تجارية مسجلة لصالح شركة Rockford Corporation داخل الواليات المتحدة والدول األخرى.

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

GLS GLX الفئة
۳٫۰ لتر ۲٫٤ لتر المحرك
6B31 4B12 كود الطراز

دفع رباعي نوع دفع العجالت
6AT نظام التعشيق المستمر في نقل الحركة ناقل الحركة

۷ ٥ المقاعد
■ ■ ■ سجادة أرضية (موكيت) سجادة التجهيزات الداخلية
■ ■ ■ سجادة أرضية الحقائب (موكيت)
■ ■ ■ فرش للوحة معدات السطح العلوي الناعم والباب األمامي  لوحة أجهزة القياس والبيان
□ □ □ لوحة مؤشرات أنيقة سوداء من الخشب الرقائقي المطبوع ولوحة أنيقة لفرش الباب

– ■ ■ وحدة عرض مجموعة أجهزة القياس والمعلومات المتعددة 
(شاشة عرض من الكريستال السائل أحادية اللون) 

■ □ □ شاشة عرض عالية التباين تجمع بين العدادات والمعلومات المتعددة 
(شاشة عرض من الكريستال السائل)

■ ■ ■ مقاومة متغيرة
■ ■ ■ صندوق قفازات مع مصباح
■ ■ ■ منفضة سجائر
■ ■ ■ مقبس كماليات في صندوق الكونسول األرضي
■ ■ ■ والعة سجائر بلوحة أجهزة القياس والبيان
– ■ ■ مكبح انتظار من طراز الرافعة مع زر تحرير من الكروم كونسول سفلي
■ – – مكابح صف كهربائية 
■ – – التعليق الذاتي للمكابح
■ ■ ■ كونسول سفلي كبير مع مسند ذراع
■ ■ ■ حامل أكواب للمقعد األمامي 
– ■ ■ لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود ماّدي) مؤشر تغيير
■ □ □ لوحة مؤشر تغيير السرعات (أسود المع)
■ ■ ■ حماية الرأس الداخلية  غير ذلك
■ □ □ غطاء المقاعد الخلفية 
■ ■ ■ خطاف حيز األمتعة 
■ ■ ■ قبضة الباب الخلفي من الداخل 
■ ■ □ صندوق أرضية حيز األمتعة
■ ■ ■ طقم العدة (طقم بسيط) وطقم مرفاع 
□ □ □ هدوء محّسن
■ ■ ■ نظام تكييف هواء تلقائي مزدوج المنطقة مكّيف هواء تكييف الهواء 

■والصوت ■ ■ فلتر هواء
■ ■ ■ راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ٦ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد)  نظام صوتي

□ □ □ شاشة للصوتيات مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ٦ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، 
ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية

□ □ □  ،CD/MP3 ومشغل ،AM/FM ۷۱۰ وات، مع راديو  Rockford Fosgate®  شاشة للنظام الصوتي الممتاز
و ۹ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق كونسول، ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية  

□ □ □  ،CD/MP3 ومشغل ،AM/FM كنظام مالحة مع راديو (MMCS) نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي 
و ٦ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، ونوع منفذ واحد) وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية

□ □ □
 Rockford Fosgate®  كنظام مالحة مع النظام الصوتي الممتاز (MMCS) نظام االتصاالت المتعددة من ميتسوبيشي

 ۷۱۰ وات، مع راديو AM/FM، ومشغل CD/MP3، و ۹ سماعات، ومنفذ USB (داخل صندوق الكونسول، 
ونوع منفذ واحد)، وشاشة/كاميرا للرؤية الخلفية

□ □ □ ۱ نظام ترفيه خلفي مع سماعات رأس
■ ■ ■ هوائي على شكل زعنفة سمك القرش هوائي
■ ■ ■ مصابيح هالوجين أمامية مع ضبط المستوى يدوًيا مصابيح خارجية التجهيزات 

□الكهربائية □ □ مصابيح أمامية LED مع وحدة ضبط المستوى أوتوماتيكًيا
□ □ □ غاسالت مصابيح أمامية (من النوع االنبثاقي)
■ □ □ مصابيح ضباب أمامية (من النوع العاكس)
□ □ □ (LED) مصابيح ضباب أمامية
■ ■ ■ مصباح توقف مثّبت عالًيا على باب صندوق األمتعة
■ ■ ■ LED مجموعة مصابيح خلفية
■ ■ ■ LED مصابيح وضع
□ □ □ LED مصابيح سير نهارية
■ ■ ■ مصباح ضباب خلفي (جانب السائق)
■ ■ ■ مصباح حيز أمامي مع مصباح خريطة مصابيح داخلية
■ ■ ■ مصباح حيز خلفي 
■ ■ ■ مصباح حيز األمتعة 
■ ■ ■ مّساحات (متغيرة) تعمل بشكل متقطع على الزجاج األمامي مع غسالة مّساحات

□ □ □ مّساحات حساسة للمطر متغيرة تعمل بشكل متغير ومتقطع على الزجاج األمامي 
مع غاسالت ذكية وتحكم أوتوماتيكي في اإلضاءة

■ ■ ■ مّساحة وغاسل خلفي بتشغيل متقطع

مالحظة: قد تختلف التجهيزات باختالف السوق، فُيرجى استشارة وكيل/موزع ميتسوبيشي موتورز المحلي لمزيد من التفاصيل.


