شيڤـروليـه الـدبــابــة

Suspension Type
Camshaft
Cylinder Configuration
Bore x Stroke (mm)
Compression Ratio

Dimensions

2499
2499
58 (79) / 3900
58 (79) / 3900
176 (18) / 1800 Nm
176 (18) / 1800 Nm
5 speed manual
5 speed manual
Diesel
Diesel
Direct Injection
Direct Injection
Advanced suspension system for Advanced suspension system for
more stability
more stability
Front: coil and Rear: leaf
Front: coil and Rear: leaf
Single overhead
Single overhead
4 cylinders in-line
4 cylinders in-line
93 x 92
93 x 92
18.5
18.5

● أساسية

أساسية

Engine Capacity (cc)
Power Output kw (PS) / RPM
Torque
Transmission
Fuel Type
Fuel system

 غير متاحجميع
الكماليات

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- NOT AVAILABLE

HIGH LINE

● STANDARD

BASE LINE

SPECIFICATIONS

2499
٥٨ )٧٩( / ٣٩٠٠
١٧٦ )١٨ ( / ١٨٠٠
 سرعات5 يدوى
ديزل
حقن مباشر
نظام تعليق متطور لمزيد من اإلتزان
: سوست حلزونية وخلفى:أمامى
سوست ورقية
مفردة علوية
 صف واحد4
92 x 93
18.5

2499
٥٨ )٧٩( / ٣٩٠٠
١٧٦ )١٨ ( / ١٨٠٠
 سرعات5 يدوى
ديزل
حقن مباشر
نظام تعليق متطور لمزيد من اإلتزان
: سوست حلزونية وخلفى:أمامى
سوست ورقية
مفردة علوية
 صف واحد4
92 x 93
18.5

Flat deck 2300x1700x380
2700
1605
190
76
5340
1775
1690
3095

Flat deck 2300x1700x380
2700
1605
190
76
5340
1775
1690
3095

2300x1700x380 سطحى
2700
1605
190
76
5340
1775
1690
3095

2300x1700x380 سطحى
2700
1605
190
76
5340
1775
1690
3095

Front Disk/Rear Drum
●
●

Front Disk/Rear Drum
●
●

أمامية قرصية والخلفية طنابير
●
●

أمامية قرصية والخلفية طنابير
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●

2 Speakers
●

2 Speakers
●

 سماعات2
●

 سماعات2
●

●

●

●

●

215/70R15

215/70R15

215 / 70R15

215 / 70R15

Steel Rims

15"

15”

15“

15“

Heater
Air Conditioning

●
-

●
●

●
●

●

Cup Holder

●

●

●

●

Power Windows
Remote Key Entry
Power Steering
Tinted Glass

●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Cargo Bed (LxWxH)
GVW (kg)
Curb Weight (kg)
Ground Clearance (mm)
Fuel Tank Capacity (l)
Overall Length (mm)
Overall Width (mm)
Overall Height (mm)
Wheel Base (mm)

Safety

Servo Brakes
LSPV (Load Sensing Proportional Valve)
Doors With Steel Rods For Protection

Exterior Features

Front Halogen
Front Fog Lamps
Chrome Door Handles
Body Colored Mirrors
Body Colored Bumpers

Audio & Communication

Speakers
Radio CD / MP3 / USB / AUX / Bluetooth

Interior Colors
Medium Gray

Tires
Tires

Wheels

Air Conditioning
Interior Features
Convenience

New Additional Accessories

●
●

-

المواصفات

المواصفات الفنية

)3السعة (سم
 لفات/ ) وات (حصان.القدرة القصوى ك
 لفات/ )العزم األقصى نيوتن متر (كجم
ناقل الحركة
نوع الوقود
نظام الوقود
نظام التعليق
عامود الكامات
مواصفات اإلسطوانات
) الشوط (ممx القطر
نسبة االنضغاط

األبعـاد

) إرتفاع (ممx  عرضx الصندوق الخلفى من الداخل طول
)الوزن اإلجمالي للسيارة (كجم
)وزن السيارة فارغة (كجم
)اإلرتفاع عن األرض (مم
)خزان الوقود (لتر
)الطول الكلى (مم
)العرض الكلى (مم
)اإلرتفاع الكلى (مم
)قاعدة العجالت (مم

أمان

فرامل سيرفو
نظام الصمام النسبي لحساس التحمیل
قضبان فوالذية باألبواب للحماية

التجهيزات الخارجية

كشافات أمامية من الهالوچين
مصابيح ضباب أمامية
مقابض أبواب من الكروم
مرايات جانبية بلون السيارة
إكصدامات بلون السيارة

الصوت والتوصيالت

سماعات
Bluetooth / AUX / USB / MP3 + راديو ومشغل إسطوانات مدمجة

اللون الداخلى

رمادى

اإلطارات

اإلطارات

العجالت

چنوط صلب

تكييف

دفاية هوائية
تكييف هواء

التجهيزات الداخلية

حامل أكواب

مالئم

زجاج كهربي
ريموت كنترول
باورستيرنج
زجاج مظلل

كماليات إضافية جديدة

The exterior design of the new Dabbabah reflects a feeling of power and vigilance
by the car to perform the toughest missions. Also its design is characterized by
custom specifications especially made for the Egyptian roads. Among those is the
Air Conditioning and heavy duty suspension system that ensures maximum stability
even on unpaved and rough roads. The steel chassis is also distinguished with its
complete insulation to increase its lifetime and protect it against rust.

ً
إحساســا بقوة
إن تصميــم الشــكل الخارجــي للســيارة شــيڤروليه الدبابــة الجديدة يعطيك
 كمــا أن تصميمها الداخلي يتميــز باحتوائه على،وتأهــب الســيارة للقيــام بأصعــب المهام
 منهــا على ســبيل المثال التكييــف ونظام،مواصفــات تالئــم األجــواء والطــرق المصريــة
التعليق ذو الخدمة الشاقة والذي يحقق للسيارة أقصى اتزان حتى على الطرق الوعرة وغير
. كذلك يتميز الشاسيه الفوالذي بالعزل التام إلطالة عمره وحمايته من الصدأ،الممهدة

األلوان الخارجية

EXTERIOR COLORS
Red

Green

White
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CHEVROLETEGYPT
.شامال قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة المنصور بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات
لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب
ً

We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. Al Mansour reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.

