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ألبدل لتبقى ُصنعت..  القيادة عالم في األولى لتكون ممتصُ 

Designed to Lead .. Built To Last



 MCV حافالت

 
 

 CHASSIS of 914  914 شاسيههيكل معدني/
 GVW (KG) 9600  9600 (كجم)الوزن القائم 

 Engine  المحرك
4D 34i BS III 4D 34i BS III الموديل  Model 

 خطوط شكل على عمودية سطواناتأ 4
  داخلي وتبريد توربيني شحن مستقيمة،

4 cylinders, vertical in-line 
Turbo-charged & inter 
cooling 

  Type  الطراز

 Emission standard  االنبعاث معيار Euro III  أوروبي من الصنف الثالث
 2500واط) @ يلوك 100( نًاحصا 140
  الدقيقة/دورة

140 hp(100 KW) @2500 rpm أقصى قدرة  Max. output 

 Max. torque  عزم أقصى NM @1500 rpm 420  الدقيقة/دورة 1500@ متر-نيوتن 420
 Displacement  السعة cubic centimeter 3.907  مكعب سم 3.907

 Air compressor  الهواء ضاغط 236cc  سي سي 236
 Gear Box  علبة التروس
MO36S6 MO36S6الموديل Model 

 Number of gears  عدد التروس   forward and one reverse 6  مامية وترس واحد خلفيأتروس  6
  Mode of operation  التشغيل طريقة Manual  يدوي

 Clutch  الكلتش)( القابض
 قرص خاص، عضوي ،B8080 لوك

  أحادى
LUK B8080,special organic, 
single disc 

  Type  الطراز

  Disc diameter  قطر القرص mm 330  مم 330
 Brakes  المكابح

 طراز كامل هوائي قرص مزدوجة، دائرة
S-cam  

Dual circuit, full air S-cam 
type drum 

 Service brake  التشغيل مكبح

 Front brake drum diameter  األمامية المكابح قرص قطر 330mm  مم 330
 Rear brake drum diameter  الخلفية المكابح قرص قطر 330mm  مم 330

 Lining thickness  البطانة مكسُ  15mm  مم 15
 Axles المحاور

 Front axle  األمامي المحور   
 رأس بعالمة إليوت عكس ؛3.6 إف آي

  المؤشر
IF 3.6; Reverse Elliott “I” 
beam 

  Type  الطراز

  Braking area  المكابح منطقة sq cm 1383  سم عًامرب ًرامت 1383
 Lining thickness  البطانة  مكسُّ  15mm  مم 15
 Rear axle  الخلفي المحور   

AAM  7.14 ، بالكامل عائم طراز   AAM 7.14; fully floating type  الطراز  Type  
  Braking area  المكابح منطقة  sq cm 1383   سم عًامرب ًرامت 1383

 Lining thickness  البطانة  مكسُّ  15mm  مم 15
 Rear axle ratio  الخلفي المحور نسبة 5.13  5.13

 Suspension  التعليق



 Parabolic Suspension  نعم التعليق مكافئ مثبت
Stabilizer yes  

 Front axle  األمامي المحور

 Parabolic Suspension  نعم التعليق مكافئ مثبت
Stabilizer yes  

 Rear axle  الخلفي المحور

 Wheels  العجالت
215/75 R17.5  215/75 R17.5 اإلطارات حجم  Tires size 

6.00x17.5  6.00x17.5 حجم الجنوط  Rims size 
 Electrical system  النظام الكهربائي

 System output  قدرة النظام V 24  فولت 24
 Batteries  البطاريات x120 Ah 2  أمبير 120×  2

 التيار حالة في( أمبير 45+  120
  )المتردد

120+ 45 Ah (in case of A/C) التيار مولد  Alternator 

 :Fuel tank capacity  :الوقود خزان سعة Litres 200  لتر 200
 

 
 
 
 

 Body الهيكل
 Dimensions  األبعاد
 Wheelbase  العجالت قاعدة  mm 4250   مم 4250
 Overall length  اإلجمالي الطول mm 8405  مم 8405
 Overall width  اإلجمالي العرض mm 2400  مم 2400
 Overall height  اإلجمالي االرتفاع mm (3100 with A/C) 2970  )مكيف هواء مع 3100( مم 2970
 Front Overhang  األمامي المعلق الجزء  mm 1395   مم 1395

 Rear Overhang  الخلفي المعلق الجزء mm 2760 مم 2760

 Internal height  االرتفاع الداخلي mm 1920  مم 1920

 Luggage Capacity  األمتعة حجرة سعة Cubic meters 3  ةمكعب رامتأ 3
 Body specification  الهيكل مواصفات
 Type of structure  الهيكل نوع Steel welded closed profiles  م بأطراف مغلقةفوالذ ملحّ 

 Effective noise & heat  عزل فعال للضوضاء والحرارة
insulation 

 Insulation  العزل

 :Doors  األبواب
 بالهواء يعمل، مطوي واحد باب

 ياكهربائالمضغوط
One folded door, electro-
pneumatically actuated

 Passenger door  الراكبباب 

 Driver door  باب السائق Standard   قياسي
 Windscreen  األمامي الزجاج One piece glued  البعض بعضهاب ملصقة واحدة قطعة

 Passenger seats  باالرك مقاعد Fixed high back Seats 32  ٍلعا بظهر تًاثاب ًدامقع 32
 ظهر ومسند منزلقة بحوامل مزود مقعد
 للتعديل قابل

Seat with sliders & 
reclinableback rest 

 Driver seat  مقعد السائق

 Side windows  الجانبية النوافذ Upper part Sliding  منزلق العلوي الجزء
 Roof hatches  السقف فتحات one -Standard  قياسية واحدة فتحة

 اليدوية الخارجية المرايا من نتااثن
  واحد صالون ومرآة

Two manual exterior mirrors 
& one saloon mirror 

  Mirrors  المرايا

 Interior lighting  الداخلية اإلضاءة Fluorescent lights  مصابيح فلورسنت
 Curtains  الستائر Side Curtains  ستائر جانبية

 Audio System الصوتنظامMP3  CD MP3 playerسطواناتأمشغل
 Options  الخيارات

    A/C. With air duct  تهوية بقناة مزود الهواء مكيف
 وحامل تهوية بفتحة مزودالهواء  مكيف
  أمتعة

A/C. With air duct & Parcel 
Rack 

   

    Parcel Rack only  فقط أمتعة حامل
    One Roof grab rail  سحب بمقبض واحد سقف

    DVD &one monitor  ُمشغل دي في دي وشاشة مراقبة
 
 

 Company reserves the right to make modifications to design and  والمعدات التصميم فىفي إجراء تغييرات  حقالب الشركة تحتفظ
equipment 

 Manufacturing Commercial Vehicles , S.A.E  م.م.ش النقل وسائل صناعة شركة
 Km24,Cairo /Ismailia Desert - Elobour- Egypt  مصر - العبور - الصحراوي اإلسماعيلية / القاهرة طريق 24 كم
 Tel: (202)26583192-Fax (202)26583073  )202( 26583073فاكس: ال –)202( 26583192 :تليفونال

 Short Number : 19628  19628المختصر:  الرقم
 
 
  


