
GAC GS4 GS 1.5 (Turbo) - 2021

2021( تربو)سي سي 1500جي اس 4جي أس جي أيه سي
PERFORMANCE DATA مواصفات االداء 

Engine 4 Cyl. 1.5L (Turbo),                     ( تربو)سي سي 1500سلندرات 4المحرك

Power (Hp) 150@5,000rpm لفة محرك5000حصان عند 150اقصى قوة                  

Torque 235@1,450-4,250rpm لفة محرك4250عزم عند 235قدرة العزم                     

Transmission 6 Speed A/T Transmission

Steering 

system

Electric Power Steering نظام تحكم عجلة القيادة         نظام كهرباء

EXTERIOR FEATURES الموصفات الخارجية

215/60 R17” Alloy wheels  (الومنيوم)بوصة 17جنوط  رياضية مقاس

Rear fog lamps مصابيح ضباب أمامية وخلفية

Halogen Headlights مصابيح امامية هليوجين

Rear Parking sensors  حساسات ركن خلفية

INTERIOR / CONVENIENCE FEATURES تجهيزات الراحة والرفاهية/ الموصفات الداخلية 

6 way manual adjustable Driver seat  اتجاهات6تحكم مانوال لكرسي السائق

Power adjustable side mirrors نظام تحكم اتوماتيك للمرايات الجانبية

AM/FM, USB, Aux Jack, 4 speakers سماعات4( + ونظام ال يو اس بي ) راديو

Volume adjusted by driving speed نظام تناسق الصوت مع سرعة السيارة

Rear AC 

Headlight height manual adjustment امكانية التحكم بإرتفاع  المصابيح االمامية

60-40 split rear seats 40-60امكانية طي الكراسي 

Front cup holder حامل اكواب امامي

Rear Windshield with Defogging & 

Defrosting 

زجاج خلفي مقاوم للضباب

Anti-pinch One shot up-down for driver 

window

امكانية فتح زجاج السائق بضغطة واحدة

Trunk lamp مصباح اضاءة بشنطة السيارة

Internal Lighting Time-delay and auto turn 

off 

خاصية القفل االوتاماتيكي إلضاءة المقصورة الداخلية

SAFETY FEATURES موصفات السالمه

GAC High strength safe body عالى الصالبة من جي أيه سيحمايةهيكل 

Dual front airbags  (اجمالى6)ستائر هوائية جانبية 4وسائد هوائية أمامية مع

Anti-lock Braking system (ABS) نظام مكابح مضادة لالنغالق 

Electronic Brake force distribution (EBD) نظام التوزيع االلكتروني لقوة الفرامل

Traction Control system (TCS) نظام التحكم فى الجر 

HBA (Hydraulic Brake Assist System) نظام الهيدروليك للفرامل المساعدة

HHC (Hill Hold Control) نظام التحكم فى االنتظار على المنحدرات

Engine Immobilizer, ISOFIX & Child lock نظام مانع السرقة ونظام قفل االمان لالطفال

ECO Button نظام توفير الوقود

Cash price – 59,900 لاير 59,900: السعر النقدى 


