
ضمان المصنّع:

لمدة 6 سنوات

 أو لمسافة 200,000 كلم
*  شريك رسميأيهما يأتي أوًال



األسطورة وصلت





التصميم الخارجي
طابع رياضي أنيق وتصميم عملي  

جسم ذو تصميم مميز
SUV خاص بسيارات

خطوط انسيابية للمجّسم
جنوط سبائك ثنائية اللون مقاس 20 بوصة

توزيع متناسق لجسم السيارة أكثر أمانًا.

مصابيح أمامية LED  لإلضاءة النهارية
تم تعزيز المظهر األنيق للسيارة من خالل تزويدها 
بمصابيح أمامية LED مربعة الشكل وأنيقة لتضفي 

عليها طابعًا مميزًا.



جسم ذو تصميم مميز
SUV خاص بسيارات

خطوط انسيابية للمجّسم
جنوط سبائك ثنائية اللون مقاس 20 بوصة

توزيع متناسق لجسم السيارة أكثر أمانًا.

العجالت
نــوع  )LUX Trim( ثنائيــة األلــوان والمصنوعــة 

مــن األلومنيــوم بمقــاس 20 بوصــة لتبــرز الطابع 
المميــز لتصميمهــا الخارجــي علــى الطريــق.

ويتيح الباب الخلفي الكهربائي                
لك إمكانية الوصول إلى المساحة 

المخصصة للتخزين بسهولة تامة.

لمسات مذهلة
غطاء المحرك ذو الفتحة المزدوجة والمقدمة 

الفضية وشبكة الكروم الداكنة لمسة تصميمة 
رائعة تنال إعجاب محبي السيارات

أعلى معايير الراحة والفخامة
 باالعتماد على أحدث التقنيات المتطورة

في عالم السيارات.

ويتعزز مظهرها األنيق بفضل عوادم 
الكروم والميزات القياسية األخرى. 

فتحة سقف بانورامية



الراحة القصوى
إنها تقنية عملية أخرى في السيارة تتمثل في فتحة الصندوق الخلفي 

التي يمكن فتحها عن بعد بلمسة واحدة. 

نطاق طويل للصف الثاني 
تتميز المقصورة الداخلية في سيارة إم جي RX8 بتصميمها المبتكر 

وتناسق المقاعد األمامية والخلفية ليتمكن الركاب في الصف الثالث من 
المقاعد باالستمتاع برؤية واسعة

قمة األداء في الدفع الرباعي 
قمة األداء في الدفع الرباعي  

GKN supply
قفل للدفع الرباعي يبلغ 60 كم/ الساعة  

قفل مستقل للدفع الرباعي
قرص مزدوج لناقل الحركة 

ترس تفاضل مركزي
توزيع تلقائي للطاقة

بأعلى معايير الحرفية واإلتقان

المقصورة الداخلية

ظلت شركة Bader األلمانية منذ 100 عام ملتزمة بالحفاظ على الصناعة 
التقليدية األلمانية، وقد اختارت استخدام جلد بقر ممتاز مستورد من 

الخارج مصنوع لتصميم الطبقة العليا. بعد 36 عملية معالجة مكثفة، يتم 
الحصول على جلد ذو ملمس في غاية الرقة والنعومة!



يصل إلى 230 ملم، وتعد األفضل بهذا السعرنطاق طويل للصف الثاني 
مساحة ترتيب أكبر للصف الثالث من المقاعد

تجهيزات داخلية بألوان مختلفة

حجم أكبر، 
راحة أكبر

37 مكان للتخزين

تصميم على شكل مسرح كبير
يخلق التصميم المبتكر لقمرة القيادة على شكل مسرح 
مقاعد متدرجة في الصف األمامي والخلفي. حتى الصف 

الثالث لمقاعد الركاب يحظى برؤية ال تضاهى.

دخول أكبر للصف الثالث تصل إلى
270 ملم تتيح سهولة الدخول. 

سيارة عائلية حقيقية
مساحة أكبر لمقاعد الصف الثالث

بأعلى معايير الحرفية واإلتقان

المقصورة الداخلية

مساحات تخزين الذكية
وتساعدك مساحات التخزين الذكية الـ 37 على 

الحفاظ على ترتيب المقصورة، فيما يمكن تعديل 
المقاعد بما يتناسب مع حاجتك، حيث يصل حجم 

مساحة األمتعة داخل المقصورة إلى 2178 لتر عند 
طي مقاعد الصفين الثاني والثالث. 



القدرة على العبور
الخلوص األرضي:  202 ملم

عمق الخوض في المياه:  800 ملم

21º 27º

تخطف 
األضواء 

بقوة 
أدائها

202mm

800mm

تقنية محرك ٢٫٠ 

الـقـــدرة

يولد محرك التوربو بسعة 2.0 ليتر والذي يعمل بتقنية Net Blue Technology عزم 
دوران يصل إلى 360 نيوتن متر لتوفير القوة المطلوبة لتشعر بالثقة التامة بقدرة هذه 

السيارة على تجاوز كافة التحديات.

تصميم SUV العالي االحتراف

الذي يأخذ باعتباره سهولة الدخول والخروج من السيارة باإلضافة  إلى وضعية 
جلوس عالية الجودة.

هيكل فوالذي ألعلى درجات المتانة   
تم تعزيز متانة هيكل السيارة باستخدام الفوالذ المعالج حراريًا  والذي يمتاز بوزنه 

الخفيف بالرغم من صالبته. 

صالبة وأمان
تم استخدام الفوالذ عالي القوة لسيارات SUV االحترافية لتصنيع هيكل 

سميك يتميز بالصالبة والقوة، 
ويحتوي على ثمانية مخططات 
أفقية وخمس مخططات رأسية. 

مقارنة بجسم السيارة الحامل 
للحمولة، يتحمل الهيكل 

صدمات أكبر في حال وقوع 
اصطدام.



كاميرا خلفية 
تعرض الشاشة المركزية الكبيرة حالة الطريق مباشرة 

حتى يتسنى لك تجنب االصطدام بكل سهولة. 

 

  السالمة 
واألمان

من ١٠٠ إلى صفر كيلومتر مسافة 
الكبح، سيارة "MG RX8" قدرة     

كبح أسرع بـ ٢ متر عن منافسيها 

 األداء الرائع للسيارة ال يعني أبدًا 
المساومة عندما يتعلق األمر بالسالمة. 

فقد تم تزويد سيارة RX5 بمجموعة 
واسعة من معايير األمان األساسية واإلضافية وحازت على تصنيف 

5 نجوم في اختبارات C-NCAP للتصادم لراحة بال تامة.

نظام كبح ذكي
يعمل نظام الكبح العالي الكفاءة على تقليل 

مسافة التوقف بمترين مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، 
بينما يساهم نظام ESP القياسي مع نظام التحكم 

بالجذب ونظام التحكم في الكبح على المنحنيات و 
م في المحرك( لرحلة أكثر أماًنا. MSR )نظام التحكُّ

6 وسائد هوائية
تضمــن الوســائد الهوائيــة المتعــددة التــي تحتويهــا الســيارة، بمــا 
فــي ذلــك تلــك الممتــدة علــى طــول ســتارة، أقصــى درجــات األمــان 

والســالمة فــي حالــة حــدوث تصــادم.

هيكل فوالذي ألعلى درجات المتانة   
تم تعزيز متانة هيكل السيارة باستخدام الفوالذ المعالج حراريًا  والذي يمتاز بوزنه 

الخفيف بالرغم من صالبته. 

صالبة وأمان
تم استخدام الفوالذ عالي القوة لسيارات SUV االحترافية لتصنيع هيكل 

سميك يتميز بالصالبة والقوة، 
ويحتوي على ثمانية مخططات 
أفقية وخمس مخططات رأسية. 

مقارنة بجسم السيارة الحامل 
للحمولة، يتحمل الهيكل 

صدمات أكبر في حال وقوع 
اصطدام.



التكنولوجيا
دفع رباعي حقيقي

TOD بنظام

AISIN 6AT نظام النقل المشهور عالميًا

مصابيح أمامية LED  لإلضاءة النهارية
تم تعزيز المظهر األنيق للسيارة من خالل تزويدها 
بمصابيح أمامية LED مربعة الشكل وأنيقة لتضفي 

عليها طابعًا مميزًا.

4L سرعة منخفضة وعزم عالي
لكي تكون السيارة قادرة على التوجه إلى أي 

مكان، ال بد من أن تتوفر فيها وضعية 4L )الدبل 
 F: 50 R: 500 الثقيل(. الدفع الرباعي

مضاعفة العزم: 2.48 مرة

يوفر تجربة قيادة مميزة 
على الطرق الوعرة 

بمستويات أعلى من المرونة

.STD ويمكنك االستماع بتجربة القيادة بنظام الدفع الخلفي للعجالت في طراز

أقوى
تغيير العزم من 0 إلى 100 تقريبًا

أذكى
اختيار تلقائي ال يدوي

أسرع
تغيير العزم خالل ١٫٠ ثانية

DAR نظام منع التدحرج المزدوج



اختيار الوضعيات المختلفة
2H وضعية السرعة العالية

تناسب رحالت السفاري الطويلة مع القيادة 
بوضعية الدفع الثنائي الخلفي والتي  توفر كل 

قطرة من الوقود، مما يجعلها بال أدنى شك 
وضعية ذات كفاءة عالية في استهالك الوقود.

SPORT
الوضعية الرياضية اآللية

تحقق الوضعية الرياضية استجابة سريعة في 
دواسة الوقود وتتيح تكثيف وتيرة تبديل السرعة 

من دون هدر كميات كبيرة من الطاقة.
F: 40 R: 60 الدفع الرباعي

OFF-ROAD
عبور المناطق الريفية 

بإمكان نظام الدفع الرباعي الثوري من طراز سباقات 
الرالي اإلبقاء على مستوى استجابة منخفض في نظام 

التحكم بالثبات اإللكتروني ويغطي نطاق السرعة 
القصوى.  من منطلق ضمان السالمة، ال يتدخل الحاسوب 

في القيادة، مما يمنح السائق تجربة حقيقية مع القيادة 
F: 50 R: 50 في المناطق الوعرة.  الدفع الرباعي

SNOW
وضعية الثلوج

مع هذه الوضعية ستكون لديك الثقة التامة 
عندما تسير على طريق ينخفض فيه مستوى 

التحّكم باإلطار على الطريق.
F: 50 R: 50 الدفع الرباعي

4L سرعة منخفضة وعزم عالي
لكي تكون السيارة قادرة على التوجه إلى أي 

مكان، ال بد من أن تتوفر فيها وضعية 4L )الدبل 
 F: 50 R: 500 الثقيل(. الدفع الرباعي

مضاعفة العزم: 2.48 مرة

AUTO
االختيار ذكي

لست متأكدًا من كيفية القيادة 
على طريق سيء؟

 ال مشكلة، الحل في الوضعية 
التلقائية.

DAR نظام منع التدحرج المزدوج



الجديدة كليًا.





-   غير متوفراختياريمتوفر

STD
2WD 6AT
الطول )مم(

COM
4WD 6AT
العرض )مم(

LUX
4WD 6AT
اإلرتفاع )مم(

المعايير أساسية
4,923 1,930 1,840 األبعاد : اإلرتفاع / العرض / الطول

 2,850 قاعدة العجالت
202 أدنى خلوص أرضي } المسافة الفاصلة بين األرض واالهيكل )مم( {

2,178 مساحة الشنطة
70 Litre سعة خزان الوقود
 2,654 وزن السيارة اإلجمالي
7 (mm) الخوض في الماء)مم(

آداء المحرك
تيربو 2.0  المحرك

1,995 اإلزاحة

أربعة سلندر حقن مباشر السلندرات
  Net Blue  -  NLE نوع المحرك

Kw/rpm 165 قوة المحرك ) كيلو وات/ عدد لفات المحرك (
  HP  220 قوة المحرك ) حصان (

360 أقصى عزم للمحرك ) نيوتن ميتر(
6A AISIN ناقل الحركة ) الجير(

9.1 ثانية التسارع )صفر - 100 كم/ساعة(

التعليق والفرامل
على شكل عظمة الترقوة المزدوج نظام التعليق األمامي

متعدد الوصالت  نظام التعليق الخلفي
أقراص ذات فتحات هوائية نظام الفرامل )األمامي(

نظام الفرامل )الخلفي( أقراص 
نظام التوجيه هيدروليك 

العجالت
جنط ألومينيوم  نوع العجالت

 60/225   60/225  50/255 مقاس الكفرات
 R18  R18 R20

مقاس الكفر اإلحتياطي الحجم الكامل 

السماعات
• • - ستة )6( سماعات
- - • ثمانية )8( سماعات

الشاشات
• • • شاشة ملونة 10 بوصة تعمل باللمس ) رؤية رباعية األبعاد لصف السيارة(
- • • لوحة عدادات 7 بوصة
• - - لوحة عدادات ميكانيكية
• • • مثبت سرعة
• • • تعديل يدوي لوضعية عجلة القيادة في )4( إتجاهات

عجلة القيادة
• • • عجلة قيادة متعددة الوظائف
• • • عجلة قيادة جلد
• • • أذرعة تغيير ناقل الحركة )تيب ترونيك(

مواصفات عامة
- - • منقي الهواء
- - • شاحن السلكي
- - • زر إغالق محور الترس التفاضلي الخلفي* 
- - • عتبة الركاب
- • • دفع رباعي ) عزم عند الطلب(
• • • مكيف خلفي مستقل
- - • نظام الفتح اآللي للشنطة كهربائيًا
- • • نوافذ كهربائية أمامية مزودة بخاصية اإلرتداد
• • • فتحة سقف بانوراما
• • • وضعية القيادة اإلقتصادية
• • • أعمدة حامل سقف
• • • تحكم ثنائي لدرجة حرارة مقصورة الركاب مع منقي هواء
• • • تحكم خلفي في درجة المناخ 
• • • الدخول الذكي للسيارة بدون مفتاح مع بصمة تشغيل
• • • جناح خلفي مزود بإضاءة فرامل )ليد(
• • • زجاج أمامي ملون
• • • مصابيح أمامية تغلق تلقائيًا
• • • مّساحات خلفية
• • • درج تابلوة السيارة مزود بإضاءة وخاصية التبريد 
• • • بلوتوث

المقاعد
7 7 7 عدد المقاعد
- - • مقاعد جلدية
• • - مقاعد مخمل
• • - أربعة )4( طرق ضبط يدوي لمقعد الراكب األمامي
- - • ذاكرة تخزين للمقاعد األمامية ومرآة الباب
• • • مقاعد أمامية بخاصية التدفئة
- - • تهوية المقاعد األمامية
- - • أربعة )4( طرق لتغيير مقعد الراكب األمامي كهربائيًا

• • • ثمانية )8( طرق لتعديل مقعد السائق كهربائيًا بتعديل يدوي لدعم 
الفقرات القطنية

• • • تذكير بأحزمة أمان مقعد الراكب األمامي 
• • • إمكانية طي مقاعد الصف الثاني  60%  -  40%

نوافذ
- - • تشغيل فتح وإغالق شباك السائق والراكب األمامي* بضغطة زر واحدة
• • • زجاج كهربائي
• • • غلق تلقائي للصندوق الوسط
• • • LED مصابيح ضباب أمامية نوع
• • • LED مصابيح أمامية
• • • خاصية »إتبعني« تأخير إطفاء المصابيح األمامية
• • • إضاءة الـ LED النهارية
• • • LED مصابيح خلفية بخاصية إضاءة

STD
2WD 6AT
الطول )مم(

COM
4WD 6AT
العرض )مم(

LUX
4WD 6AT
اإلرتفاع )مم(

مواصفات السالمة
• • ضبط مرآة الباب كهربائيًا مع خاصية التدفئة  •
• • كاميرا الخلفية مع خطوط إرشادية •
• • حساسات خلفية •
• • حساسات أمامية •
• • نظام مانع اإلنزالق •
• • برنامج الثبات اإللكتروني  •
• • فرامل الوقوف الكهربائية •
- • HDC )التحكم في نزول التل( •

• • برناج نظام ضد اإلنقالب •
- -  نظام وحدة التحكم في المحرك •
• • نظام تغيير اتجاه السيارة في الطرق الزلقة •
• • نظام توزيع قوة الفرامل إلكترونيًا •
• • نظام التحكم في المنعطفات •
• •  نظام التحكم في الجر •
• •  التحكم الديناميكي للمركبة •
• • نظام مساعد الفرامل الهيدروليك •
• • • )EBA( مساعدة الفرامل في حاالت الطوارئ
• •  ضوء فرامل خطر الطوارئ •
• • نظام الفرامل المساعدة في النزول من التالل والمرتفعات •

نظام تحذير مغادرة المسار  
• • نظام غسيل قرص الفرامل •
• • نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات •
• • نظام الفرامل المساعدة اآللية •
• • مؤشر منعطف خارجي على مرآيات األبواب •
• • نظام تعطيل السيارة ) نظام حماية ضد السرقة ( •
- - حساسات التشغيل التلقائي عند األمطار  •
• • مثبت مقعد األطفال •
• • فرامل الوقوف الكهربائية •

مخارج الفولت والشحن
• مخرج مصدر كهرباء 12 فولت ) أمامي(  • •
• مخرج مصدر كهرباء 12 )خلفي( )شنطة السيارة( • •
- مخرج 220 فولت • •
• مدخل USB مع خاصية الشحن • •
• مدخل USB خلفي مع شاحن  • •

وسادات وستائر هوائية
• • • وسادات هوائية ) العدد(
8 8 8 وسادات هوائية ) العدد(
2 2 2 ستائر هوائية  ) العدد(
2 2 2 وسادات هوائية أمامية
2 2 2 وسادات هوائية جانبية أمامية
2 2 2 وسادات هوائية جانبية أمامية

أحزمة األمان
• • أحزمة أمان أمامية مع تعديل وضعية ارتفاعها •
- - تذكير بأحزمة أمان الصف الثاني •
• • تذكير حزام آمان السائق •
• • عدد 2 صناديق مسند ذراع الباب •
• • حامل أكواب عدد 2 •
• • دواسات معدنية •
• • واقيات الشمس مزودة بإضاءة ومرايا •

رماديأبيض لؤلؤيأسود

أزرقبني

بنيأسود بيج

أبيض عالمي

لون الهيكل:

اللون الداخلي:






