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ت�صيف �صيارة اإت�ش-1 الجديدة بعًدا ثريًا ومميزًا لحياتك، مع ت�صميمها الفخم 
والمتطور الذي يجمع بين الأناقة والمغامرة.

لإثراء حياتك.

H-1 الجديدة





مرايا كهربائية خارجية قابلة للطي عجالت معدنية 17˝ م�صابيح LED خلفية مدمجة *

* توجد م�صابيح ال�صباب الخلفية في بع�ش الدول فقط



م�صابيح اأمامية  �صبك الراديتر الأمامي مطلي بالكروم

مقاعد �صيارة اإت�ش-1 )9/12 مقعد( تفتح لك اآفاقاً جديدة لتكت�صفها. الم�صابيح الأمامية تعطي انطباًعا اأنيًقا وهادئًا، 
بينما تعزز �صبكة الرادياتير الأنيقة من ت�صميم ال�صيارة، وتكمل العجالت الم�صممة حديثًا والجوانب المزخرفة الطراز 

الع�صري.

تجربة جديدة، فر�ص جديدة



توفر اإت�ش-1 مزايا عديدة كونها تحتوي على 9/12. مقاعد تنا�صب مجموعة كبيرة من
الرغبات، �صواء للعمل اأو للترفيه، كما تتوفر العديد من اختيارات المقاعد. مجموعة من وظائف الراحة والأجهزة 

ت�صمن ح�صولك على اأق�صى درجات الراحة.

مهما تكن، اأينما تذهب





ت�صميم اإت�ش-1 الداخلي، بت�صميمه الأفقي يوفر اإح�صا�ًصا بالم�صاحة الوا�صعة، محققاً اأعلى 
م�صتويات الت�صاميم. اإ�صافة اإلى النظام ال�صوتي، تعمل عجلة القيادة الأنيقة الريا�صية على 

تعزيز القيادة.

غير نظرتك للعالم

تحكم يدوي ودقيق في عجلة القيادة
فتحة �صقف مزدوجةنظام �صوتي )MP3 ، اأقرا�ش مدمجة ، راديو(

نظام تكييف الهواء التلقائي الكامل
ناقل حركة اأوتوماتيكي 5 �صرعات









توفر �صيارات نقل اإت�ش-1 كال من الت�صميم وتعدد ال�صتخدام. توفر ال�صيارة ذات الـ 5 مقاعد م�صاحة كبيرة 
لالأمتعة، في حين توفر ال�صيارة ذات الـ 3 مقاعد م�صاحة ت�صل اإلى 800 كجم من الحمولة.

جميلة ، وقيادتها اأجمل





اأي �صيء ممكن مع �صيارة اإت�ش-1. �صواء كانت تحمل الكثير من الحمولة اأو الكثير من الركاب، اأو مزيج من 
الثنين، فاإن ال�صيارة مجهزة للتعامل مع كل رحلة.

قيادة كما تريد

3/2 - م�صاحة مقاعد الركاب

6/5 - م�صاحة المقاعد والحمولة المتنوعة





Max payload

5/6-seater window van 2/3-seater panel van

Max payload
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م�صاحة تخزين ل�صيارة 5/6 مقاعد بالنافذةم�صاحة تخزين ل�صيارة 3/2 مقاعداأعمدة من الحديد لحماية النوافذ



اأ�صبح تحميل وتفريغ الأغرا�ش من �صيارة اإت�ش-1 اأمرًا �صهالً بف�صل مجموعة من المميزات المدرو�صة بعناية. 
الأبواب الخلفية المزدوجة تفتح ب�صهولة للتحميل والتفريغ، بينما يبقى الركاب والب�صائع مثبتين باأمان.

جاهزة لالإنطالق

الباب الخلفي البديل المزدوجلوحة ق�صم م�صاحة الركاب / الب�صائع





175/23.2 PS/kg·m

MPi 2.4 محرك البنزين

MPi 2.4 اأنظمة الو�صادة الهوائيةمحرك البنزين
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يت�صح اأداء القيادة القوي لـ اإت�ش-1 من خالل محركات البنزين عالية الطاقة التي تلبي اأنظمة �صارمة لغاز 
العادم Euro 4. بينما ت�صتمل ميزات الأمان على نظام �صامل للو�صادة الهوائية ونظام الفرامل المانعة 

لالنغالق )ABS( يوفر قيادة اأكثر ا�صتقرارًا في اأي بيئة.

قــوة الأداء



حاجب ال�صم�ش
هوائي ال�صقف

جيوب التخزين في الباب
�صندوق التبريد

(ECM) مراآة الكروم الكهربائية
التحكم التلقائي في الإ�صاءة

وحدة تحكم علوية
نظام تدفئة وتبريد لكر�صي ال�صائق

مفتاح قابل للطي



المميزات

عجالت من الألمنيوم ″17 عجالت من الألمنيوم ″16 عجالت من الحديد ″16

م�صابيح اأمامية
نوافذ بخا�صية الأمان

م�صابيح خلفية مدمجة
3 نفاثات ماء للغ�صيل

مرايا خارجية كهربائية قابلة للطي
)HMSL( جناح خلفي مع م�صباح توقف عاٍل

التحكم في النوافذ
كاميرا الروؤية الخلفية



الموا�صفات

الأبعـــــاد
فان 3/2 مقاعد

الوحدة: ملم
فان 6/5 مقاعد

6 مقاعد5 مقاعد
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واجون 9/12 مقاعد

12 مقعد 9 مقاعد

  محرك ديزل CDRi  2.5  مع VGT  محرك ديزل CDRi  2.5  مع WGT  محرك بنزين MPi 2.4النوع
2,3592,4972,497الإزاحة )�صي �صي(

Bore x Stroke (mm)88.0 X 97.091.0 X 96.091.0 X 96.0
Compression ratio10.515.815.8

116 / 3,600(low)170 / 3,600 ,(high)3,600 / 6,000136 / 175اأق�صى قدرة )ح�صان/د.د.(

 ,(high)2,500~1,500 / 4,20035 / 23.2اأق�صى عزم )كجم ـ م/د.د.(
35 / 1,500~2,250(low)45 / 2,000~2,250

الـتـعلــيـق
←←McPherson strut typeاأمامي

,Rigid axle 5-link (Wagon)خلفي
Leaf spring (Cargo van)←←

←←16″ (215 / 70R16C) ,(65R17XL / 215) ″17الإطــارات

• القيم المذكورة اأعاله هي نتائج اختبارات داخلية ويمكن اأن تتغير بعد التاأكد من �صحتها.     
• قد ل يتم توريد بع�ش من الأجهزة المو�صحة اأو المبينة اأعاله في هذا الكتالوج كاأجهزة قيا�صية، وقد يتم طرحها بتكلفة اإ�صافية.    

• تحتفظ �صركة هيونداي موتور بحق تغيير الموا�صفات والأجهزة دون اإخطار م�صبق.    
• قد تختلف درجات الألوان المو�صحة قليالً عن الألوان الفعلية نظرًا لختالف عملية الطباعة عن الحقيقة.  

• يرجى ال�صتعالم من الموزع للح�صول على معلومات وافية وال�صتف�صار عن مدى توّفر الألوان وتنا�صقها. 



الديكورات الداخلية والألوان الخارجية

لوحة 3/2 مقاعد GL فان

نافذة 3/2 مقاعد GL فان

جلد / بيج GLS / اختيار جلد / رمادي GLS / اختيار GLS حياكة تريكو / بيج GLS تريكو / رمادي GL حياكة / رمادي

9/12 مقاعد GL واجون

9/12 مقاعد واجون - �صقف نافذة 6/5 مقاعد GL فان

لوحة 6/5 مقاعد GL فان

Line up الأبعـــــاد

*YAC / TAC اأبي�ش كريمي

NFA / MFM* اأ�صفر ديناميكي*YN9 / TN9 بني غائم

*W9U / U9U لون المحيطP2S / P3S* ف�صي ميتاليك

*RB5 / PB5 1 *اأ�صود Tone / 2 Tone
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