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Manufacture country Russia /   روسيا بلد الصنع

Main tech specs المواصفات األساسية

Body type / number of doors Station wagon / 5 عدد األبواب/ نوع الجسم 
Body modification KS RS شكل الجسم
Number of seats 5 7 عدد المقاعد
Length / width / height, mm 4470 / 1750 / 1670 االرتفاع ، مم/ العرض / الطول 
Trunk volume, l حجم الشنطة الخلفية 2350 / 135
Fuel tank capacity, l 50 سعة خزان الوقود

Type designation نوع التصميم

Model  MY18-19 KS035 RS035 الموديل 
Specification MY20 (07/2019 → ...) C10 MY20المواصفة  
Specification MY20 P3M/BVI (09/2019 → ...) L27 L34 MY20 P3M/BVIالمواصفة 
Version 51 51 اإلصدار
Extension: Classic اإلمتداد
Package A/C حزمة إضافية 

Powertrain المحرك و ناقل الحركة

Engine code 11189 11189 المحرك
Engine / Valves 1,6 / 8 1,6/ 8 الصبابات/ سعة المحرك 
Engine / Power, kW / hp 64 / 87 64/ 87 kW / hp، القدرة/ المحرك  
Toxicity Norm Euro - 5 مطابقة معايير االنبعاثات
Gear box: JR5→2180 2180 ناقل الحركة



Interior يةالتجهيزات الداخل
Seat of the second 

row with a folding 
60/40

● ● كراسي الصف الثاني تنطوي 
60/40

Passenger's sun visor 
with mirror

● ● حاجب الشمس للركاب مع 
مرآة

12V socket ● ● 12V قابس كهرباء
Trunk lighting ● ● إضاءة الشنطة الخلفية

Comfort وسائل الراحة
Hydro power steering ● ● نظام توجيه هيدروليكي
Tinted windows ● ● زجاج مظلل
Central locking ● ● قفل مركزي
Front power windows ● ● نوافذ كهربائية أمامية
Heated front seats ● يةنظام تدفئة بالمقاعد األمام
AC  - Air conditioning ● AC  - تكييف
Audio set-up  ( 4D + 

aerial) ● ● نظام صوتي

Safety وسائل األمان

Driver's airbag ● ● وسادة هوائية للسائق
Rear headrests 3 5 مساند الرأس الخلفية 
Child Seat Anchor 

ISOFIX  ● ● ISOFIX مرساة مقعد الطفل

Immobilizer ● ● إمبوليزر
GLONASS warning 

system ● ● GLONASSنظام تحذير

ABS + BAS ● ●
ABS + BAS  منع انغالق
المكابح فرملة الطوارئ 

المساعدة
EBD - Electronic 

brakeforce 
distribution 

● ● EBD - توزيع قوة الفرملة 
إلكترونيا 
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/ladaegofficialالمبيعات والصيانة
ص على التفاصيل الحر من تحتفظ الشركة بحقها في كافة األوقات بإدخال أية تغيرات على المواصفات المبينة بهذا المستند دون إخطار مسبق لقد تم مراعاة أكبر قدر

.رض هذا المستنداو الوسيط المستخدم لع/ أو نوعية الطباعة و/ والدقة في الصور المنشورة واأللوان والتي قد ال تطابق الواقع بالكامل أحيانا لتغير ظروف اإلضاءة و 

/ladaegypt

كز الخدمة والصيانة مرا المعارض

ية اإلسكند وسط البلد مصر الجديدة مدينة نصر

ية القاهرة  27الكيلو  إسكند
ية  -الصحراوي  يةاإلسكند -العام

، الجنزوري، الطرابيشيشارع  4
 حي الظاهر، محافظة القاهرة

ية القاهرة  27الكيلو  إسكند
ية  -الصحراوي    -العام
ية اإلسكند

ير  182 باب  -شارع التح
القاهرة -اللوق 

يه خليفة  35  -شارع ن
 -هليوبوليس  - روكسي
القاهرة

أمام الرقابة  -شارع النزهة  9
ية   -هليوبوليس  -اإلدا
القاهرة

LADA Largus


