
 

EnginE SpEcificationS  موا�صفات المحرك

Engine: 5.7L HEMI® V8, with Fuel saving MDS
هيمي V8 �سعة 5.7 لتر، مع نظام االإزاحة   المحرك: 

المتعددة لتوفير الوقود 

output: 376 hp @ 5,600 rpm 376 قدرة ح�صانية عند 5600 دورة في الدقيقة الطاقة: 

torque: 544 N.m @ 4,200 rpm 544 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة عزمالدوران:  

transmission: 5-Speed Automatic  اأوتوماتيكي بخم�ص �صرعات ناقلال�سرعة: 

DoDgE DUrango ltD دودج  دورانجوا ليمتد

air bags  — Next generation multistage front air bags االنتفاخ مراحل  متعددة  الجديد  الجيل  من  الو�سائدالهوائية – متطورة 

brakes — 4-wheel disc brakes with ABS الفرامل – اأربعة مكابح قر�صية مانعة النغلق العجلت االأربعة

console — Overhead with Electronic Vehicle Information Center 
(EVIC): compass, temperature, trip odometer, average fuel 
economy, distance to empty, and elapsed time (included with 
Interior Convenience Group

الكون�سول – علوي، مع مركز المعلومات االإلكتروني لل�صيارة )EVIC( الذي ي�صم: 

البو�صلة، درجة الحرارة ، عداد م�صافة الرحلة، معدل ا�صتهلك الوقود، الم�صافة 

الباقية ال�صتهلك الوقود، مدة الرحلة 

Electronic Stability program — (includes all-speed traction 
control, Brake Assist and ERM)

نظامالثباتاللكتروني – )ي�صمل التحكم بالت�صبث في جميع ال�صرعات، مع النظام 

الم�صاعد في الركن ونظام تخفيف االنقلب الكترونيًا(

fog lamps م�سابيحال�سباب

liftgate — Power البابالخلفي – معزز اآليًا

Memory System — Automatically recalls preset positions for 
driver’s seat, radio, temperature controls, driver’s exterior 
mirror, and power adjustable pedals

نظامالذاكرة – ا�صتدعاء اآلي للأو�صاع المعدة م�صبقًا بالن�صبة لمقعد ال�صائق، الراديو، 

�صوابط درجة الحرارة، مراآة ال�صائق الخارجية، و دوا�صات اآلية قابلة للتعديل

Mirrors, Exterior — Power Black, heated, memory and driver-
side auto-dimming 6” x 9” foldaway

المراياالخارجية – �صوداء م�صخنة مقا�ص 6*9 بو�صة قابلة للطي كهربائيًا

pedals — Power adjustable دوا�سات – قابلة للتعديل اآليًا 

radio — AM/FM/CD/DVD/MP3 Radio AM/FM/CD/DVD/MP3 الراديو – راديو 

Seats — Low-back premium leather-trimmed bucket with 
Preferred Suede® Microfiber seat inserts (1st and 2nd rows only)
— 3rd-row 60/40 split bench, folds flat into rear cargo area with 
one-hand operation (included with leather-trimmed seats)

المقاعد – مقاعد ممتازة منخف�صة الظهر من الجلد مع حوا�صي المقاعد من االألياف 

المح�صنة )ال�صفان االأول و الثاني فقط(   

40/60 في ال�صف الثالث، يمكن طيه ب�صكل منف�صل في منطقة  منف�صل  – مقعد 
ال�صحن الخلفية بيد واحدة )مع مقاعد الجلد(

Speed control نظامتثبيتال�سرعة

Sound Systems — Alpine Premium Sound System II with 8 
speakers plus a subwoofer and 368 watts of power

النظامال�سوتي – نظام ال�صوت األباين بريميوم 2 مع 8 مكبرات لل�صوت باالإ�صافة 

اإلى م�صخم بطاقة 368 واط 

Steering — Leather-wrapped 4-spoke with integrated  
speed controls

المقود – مقود مك�صو بالجلد باأربع ري�ص مع اأزرار مدمجة للتحكم بال�صرعة

tires — P275/60R17 BSW all-season الإطارات – P275/60R17 BSW اأ�صود جانبي لكل الف�صول

tranfer case — Full-time AWD system with low-range علبةناقلالحركة – نظام القيادة بكافة العجلت طوال الوقت مع نطاق منخف�ص

Wheels — 17” Aluminum Wheel العجالت – 17 بو�صة من االألمنيوم

optional EQUipMEnt الموا�صفات الإختيارية

axel ratio — 3,92 ن�سبةالمحاور – 3،92

power Sunroof فتحة�سقفتعملكهربائياً

remote Start System, laminated front and rear Door glass and 
body coloured running boards

نظامت�سغيلعنبعد,زجاجمعززلالأبوابالأماميةوالخلفيةوعتبات�سعودجانبية

بلونالهيكل

Skid plate group مجموعةاألواحالحماية



 

EnginE SpEcificationS  موا�صفات المحرك

Engine: 5.7L HEMI® V8, with Fuel saving MDS
هيمي V8 �سعة 5.7 لتر، مع نظام االإزاحة   المحرك: 

المتعددة لتوفير الوقود 

output: 335 hp @ 5400 rpm 335 قدرة ح�صانية عند 5400 دورة في الدقيقة الطاقة: 

torque: 520 N.m @ 4200 rpm 520 نيوتن متر عند 4200 دورة في الدقيقة عزمالدوران:  

transmission: 5-Speed Automatic  اأوتوماتيكي بخم�ص �صرعات ناقلال�سرعة: 

DoDgE DUrango Slt دودج  دورانجوا اأ�س األ تي 

air bags — Next generation multistage front air bags الو�سائدالهوائية – متطورة من الجيل الجديد متعددة مراحل االنتفاخ

air conditioning — Manual temperature control نظامالتكييف – منظم الحرارة اليدوي

brakes — 4-wheel disc brakes with ABS الفرامل – اأربعة مكابح قر�صية مانعة النغلق العجلت االأربعة

Driver & passenger lumbar support م�ساندلل�سائقوالراكبالأمامي

Electronic Stability program — (includes all-speed traction 
control, Brake Assist and ERM)

نظامالثباتاللكتروني – )ي�صمل التحكم بالت�صبث في جميع ال�صرعات، مع النظام 

الم�صاعد في الركن ونظام تخفيف االنقلب الكترونيًا(

instrument cluster — Includes speedometer, tachometer, oil 
temperature and fuel gauge

لوحةالعدادات – تت�صمن عداد �صرعة، مقيا�ص �صرعة الدوران، مقيا�ص درجة حرارة 

الزيت وم�صتوى الوقود

interior convenience group — Includes overhead console, 
illuminated visor vanity mirrors, rear courtesy and reading 
lamps and automatic headlamps

مجموعةالأدواتالداخلية – ت�صمل الكون�صول العلوي، مرايا م�صاءة مع و�صائل 

الحماية من ال�صم�ص، م�صابيح خلفية لل�صتنارة و القراءة، م�صابيح علوية اأتوماتيكية، 

م�صباح غامر ال�صوء للكون�صول، و �صبكة ال�صحن

Mirrors, Exterior — Power, foldaway المرايا,الخارجية – كهربائية، قابلة للطي

radio — AM/FM stereo radio with CD player and MP3 capability MP3 يدعم ت�صغيل ملفات CD مع م�صغل قر�ص مدمج AM/FM الراديو – �صتيريو

Seats — 3rd-row bench, folds flat into rear cargo area
— Forward fold-flat front-passenger

 المقاعد – مقعد طويل في ال�صف الثالث، يمكن طيه ب�صكل م�صتو في منطقة 

ال�صحن الخلفية 

ال�صائق لمقعد  و�صعيات   - – االأمامي 

Seat Materials — Premium low-back cloth bucket with Stain 
Repel® stain resistant, odor resistant, antistatic seat fabric

المقاعد – مقاعد ممتازة منخف�صة الظهر باأثاث �صيتن ريبل مقاوم للبقع والرائحة 

والكهرباء ال�صاكنة

Sentry Key — Antitheft engine immobilizer with 2 encoded keys جهازاإنذار – نظام تثبيت المكبح الم�صاد لل�صرقة مع مفتاحين برموز خا�صة 

Sound Systems —4 total, one in each door النظامال�سوتي – 4 مكبرات اإجمااًل، مكبر في كل باب

Speedometer — 200 kph عدادال�سرعة – 220 كلم / ال�صاعة

Steering Wheel — 4-spoke with integrated speed controls المقود – 4 محاور للمقود مع تحكم متكامل بال�صرعة  

tires — P275/70R17 black sidewall, all-season الإطارات – P275/70R17 اأ�صود جانبي لكل الف�صول

tranfer case — Full-time AWD system with low-range علبةناقلالحركة – نظام القيادة بكافة العجلت طوال الوقت مع نطاق منخف�ص

Wheels — 17” cast aluminum العجالت – 17 بو�صة من االألومنبوم )�صب(

optional EQUipMEnt الموا�صفات الإختيارية

axel ratio — 3,92 ن�سبةالمحاور – 3،92

Skid plate group مجموعةاألواحالحماية

Supplemental side airbags و�سائدهوائيةاإ�سافيةجانبية

leather trimmed group (see your local dealer for more details) مجموعةالفر�سالجلدي )ات�صل بوكيلك المحلي للمزيد من التفا�صيل(

technology group (see your local dealer for more details) مجموعةتكنولوجي )ات�صل بوكيلك المحلي للمزيد من التفا�صيل(




