
CARRY MORE

شركة مصطفى كرم وأوالده للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م.
Tel: 1 803 003
www.suzukikuwait.com
        suzukikuwait.com



1,110mm

2,565mm

750mm

1,160mm

1,160m
m

كاري الجديدة كليا، قوة للتحمل 
والمناورة لتخطي العقبات والسير 

على الطرق الوعرة.

قدرة كاملة على االداء الممتاز حتى 
في ظروف البيئة الصعبة. لوحات 

الصندوق من الفوالذ الصلب  
المجلفن لمنع الصدأ والتآكل.

كاري الجديدة كليا، مزيد من الراحة 
للركاب ومن مختلف االجسام 

واألحجام.

محرك 1.5 لتر بكفاءة وقود عالية 
إلنتاج طاقة أكبر

Specificationsمواصفات

Exterior design 

Comfort

Cargo

The key to Carry’s success is simple: Be tough and be strong. True to its nature as a work horse, the all-new Carry is designed to 
communicate the truck’s functionality. With an increased maximum cargo weight and a larger bed, the all-new Carry is made for hard 
work and a trusted partner for working in harsh conditions.

ال شك وأن مفتاح نجاح "كاري" بسيط يتمثل بقوتها وعنفوانها، كونها وفية لطبيعتها المتينة الفوالذية. انها "كاري" الجديدة كليا التي صممت لتجسد وظائف الشاحنة 
على أكمل وجه، مع زيادة في الحد األقصى لالتساع والتحميل. ولم ال وقد صممت للعمل الشاق واالداء الواثق المتكامل في احلك الظروف واقصاها!

Engine

Transmission
Dimensions
Overall length  mm
Overall width  mm
Overall height  mm
Wheelbase  mm
Tread                      Front mm
                      Rear mm
Minimum turning radius m
Minimum ground clearance mm 
Capacities
Seating capacity  persons
Fuel tank capacity  litres
Engine
Type
Number of cylinders
Number of valves
Piston displacement  cm3
Bore x stroke  mm
Compression ratio
Maximum output  Kw/rpm
Maximum torque  N-m/rpm
Fuel distribution
Transmission
Type
Gear ratio   1st
 2nd
 3rd
 4th
 5th
 Reverse
Final gear ratio 
Weights
Kerb weight (minimum / with full options) kg
Gross vehicle weight  kg

  Petrol   بنزين
  1.5L
  5MT

  4,195
  1,765
  1,910
  2,205
  1,465
  1,460
  4.4
  160

  2
  43
  
  K15B
  4
  16
  1,462
  74.0 x 85.0
  10
  71/5,600
 135/4,400
 Multi-point injection    متعددة الحقن
 
 5MT
 3.580
 2.095
 1.531
 1.000
 0.855
 3.727
 4.875
 
 1,065/1,100
 2,010

محرك

ناقل الحركة
ا�بعاد

الطول الكلي
العرض الكلي
ا�رتفاع الكلي

قاعدة العجالت
أمام مداس  
خلف  

الحد ا�دنى لنصف قطر ا�نعطاف
الحد ا�دنى لخلوص ا�رضى

السعة
القدرة على الجلوس                         عدد ا�شخاص

لتر سعة خزان الوقود  
المحرك

نوع 
عدد ا�سطوانات

عدد الصمامات
مكبس التشريد
التحمل x الجهد 

نسبة الضغط
ا�ستطاعة القصوى

الجهد االقصى
توزيع الوقود

ناقل الحركة
نوع

ا�ول نسبة التروس 
الثاني  
الثالث  
الرابع  

الخامس  
الغيار العكسي  

نهائي نسبة التروس
ا�وزان

الوزن الصافي
الوزن ا�جمالي للسيارة

The all-new Carry is more 
comfortable to drive thanks in 
part to a better use of space.

The all-new Carry offers more 
interior space to comfortably 
accommodate larger and taller 
passengers.

Tough

Performance

The all-new Carry provides an 
ample ramp breakover angle for 
clearance over obstacles and 
bumpy roads.

Ready for work in even tough 
environments, galvanized steel 
steel plates are used for the 
entire bed to prevent rust and 
corrosion.

The minimum turning radius is a 
very tight 4.4 meters, ideal for 
getting in and out of tight work 
environments.

The new high-fuel efficient 
1.5-litre engine delivers 
considerably more output power.

 Superior Whiteأصفر شمسي مع سقف أسود
(26U)

 كاري الجديدة كليا، حد أدنى للدوران 
في دائرة نصف قطرها ضيق جدا 4.4 

متر، ما يجعلها مثالية للدخول 
والخروج  في االماكن الضيقة.

كاري الجديدة كليًا، قيادة أكثر راحة
بفضل االستغالل األمثل للمساحات.

940Kg + 105Kg*
*Including driver and passenger

21.6”

صندوق تحميل كبير الحجم يعزز من 
 2,565x1,660 قدرة التحميل وبمساحة

مم، صمم للعمل الشاق.

The large-size bed offers 
enhanced loading capacity. The 
all-new Carry’s 2,565x1,660mm 
bed is made for hard work.

The all-new Carry maxes out 
at a massive 940Kg hauling 
capacity, and provides good 
weight distribution.

كاري الجديدة كليا، قدرة شد هائلة 
تبلغ 940 كجم، مع ميزة توزيع 

االوزان بشكل مثالي.

The goal of the exterior design is 
simplicity and durability. Even 
when fully loaded, a horizontal 
line projects a feeling of stability.

قمة في بساطة ومتانة التصميم 
الخارجي وحتى في الحمولة الكاملة، 
ومنتهى الشعور باالستقرار والثبات.


