
MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS المواصفات الفنية األساسية

االبعاد

الطول*العرض*االرتفاع (مم) 

قاعدة العجالت (مم) 

سعه خزان الوقود (لرت) 

وزن السيارة فارغه (كغ)                                                                

تقنيات المحرك   

سعه المحرك (م لرت)                                                        

القدره القصوى (ك.واط \د.د.)

اقصى عزم (نيوتن مرت \ د.د.) 

ناقل الحركه 

استهالك الوقود تحت ظروف الطرق الخارجية ( لرت \ ١٠٠ كم)

الفرامل

نظام التوجيه

معيار االنبعاث  

عجالت المنيوم قياس ١٦ بوصه اطارات ٦٠\٢١٥+

مصابيح هالجويkن امامية

منبه المصابيح االمامية بخاصية تqتبع الطريkق

مصابيح خلفية LED متصلة

ماسحات زجاج امامي وخلفي متعدده السرعات و الحركات

فتحة سقف كهربائية مع خاصية مانع االرتداد

LED مصابيح فرامل عاليه

مصابيح ضباب اماميه

LED مرايا جانبيه قابله للتعديل كهربائيا مع اضاءة

داخلية باللون الفاتح

داخلية باللون الغامق ( ٧ - مقاعد فقط )

لوحة تحكم LCD بحجم ٧ بوصه

شاشة عرض LCD بحجم ٨ بوصة

فتحات تkكيqيف هواء علوية للمقاعد للصف الثاني والثالث

خاصية تنقية الهواء باأليونات السالبة

عجلة قيادة متعددة الوظائف

مقاعد  من الجلد

مقعد الراكب االمامي مزود ب ٤ وضعيات للتعديل

تعتيم يدوي للرؤية الخلفية

لوحة تحكم بالمكيqيف لمقاعد الصف الثاني

وسائد هوائيه اماميه مزدوجه

وسائد هوائيه جانبيه اماميه 

احزمه امان بثالث نقاط لجميع المقاعد

حساسات وكامريا خلفية للتوقف

(EBD) موزع قوى المكابح الكهربائي

(TCS) نظام التحكم بالجر

(HHC) نظام المساعده في بدأ الصعود والتوقف

(HDC) نظام المساعده في بدأ الصعود

(TPMS) نظام مراقبه ضغط العجالت

فرامل التوقف الكهربائيه (EPB) مع التعليق اآللي

مثبتات ISOFix لمقعد االطفال اآلمن

قفل امان االظفال البواب الصف الثاني

منبه ضد السرقه

مكربات صوت عدد ٨

نعديل مستوى الصوت بالنسبه للسرعه

نظام التحكم بالسرعه

(PEPS)  الدخول والتشغيل الذكي

تنبيه لحزام األمان للسائق ( إضاءة و تنبيه )

(EPS) برنامج الثبات االلكرتوني

(ABS) نظام منع انغالق المكابح

نظام التعليق

MAIN TECHNICAL SPECIFICATIONS المواصفات الفنية األساسية
DIMENSIONS

MECHANICAL/PERFORMANCEالميكانيك \ االداء

EXTERIORالتجهيزات الخارجيه

INTERIORالتجهيزات الداخليه

SAFETYميزات االمآن

ENTERTAINMENT & TECHNOLOGYالرتفيه و التDكنولوجيا

16" Aluminum Alloy Wheels+21555/ Tires 
Halogen Headlights 

alarm for headlights on / follow me home function

connected LED Taillights

LED High Mounted Brake Lights

Front Fog Lights

Power Adjustable Side Mirrors ( w / LED)

Variable and Intermittent Windshield Wiper (Front/Rear) 

Power Sunroof w / Jam Protection

Light Interior

Dark Interior (7- Seater Only ) 

7 in. color LCD instrument panel

8 in. color LCD screen display

Manual Dimming Rearview

second row airflow control panel

second/third row overhead A/C vents

Negative lon Air Purifier

Multi-functional Steering Wheel

Leatherette-trimmed Seats

4-way Adjustable Front Passenger's Seat

6-way Power Adjustable Driver's Seat

مسند رأس للصف الثاني

مسند ذراع قابل للتعديل في الصف الثاني

مقاعد الصف الثالث مقسمه ٦٠:٤٠

v توفري في المقصورة االمامية و منطقة الشحن مخرج طاقة ١٢

اضاءة لمطقة الشحن

تنزيkل نافذه السائق بلمسه واحده مع حمايه من االرتداد

تنزيkل النوافذ بخاصية اللمسة الواحدة وخاصية مانع االرتداد

مقعد سائق مزود ب ٦ وضعيات للتعديل

Second Row Indebendent Seats(4-way Adjustable)مقاعد مستقلة للصف الثاني (قابلة للتعديل ٤ وضعيات)

Second Row Headrest

Second Row Adjustable Armrest

60:40 Split and Reclining Third Row Seats

Front Row & Cargo Area 12V Power Outlet 

Cargo area Lighting

One-touch Up & Down Power Driver's Windows w/ Jam Protection

One-touch Down Power Windows w/ Jam Protection 

Dual Front Airbags

Front Side Airbags 

All Seats Three-point Seatbelts

parking Sensors

Driver's Seatbelt Reminder ( Light and chime )

Electronic Stability Program (ESP)

Anti-lock Braking System (ABS)

Electric Brakeforce Distribution (EBD)

Traction Control System (TCS)

Hill-start Hold Control (HHC)

Hill Descent Control (HDC)

Tire Pressure Monitoring System (TPMS)

Electronic Parking Brake (EPB) w/ Autohold

ISOFix Child Safety Seat Anchors

Second Row Child Safety Door Lock

Engine Immobilizer (w/ Anti-theft Alarm)

6 Speakers

Speed Based Volume Adjustment

Cruise Control 

PEPS (Passive Entry Passive Start)

ECO Drive Mode

سعه المقاعد

4780x 1860 x 1730 

2810
7

55
1100324

1615

GDI / GCCS / E-Turbo / DCVVT

1495
126/5000

Front: Ventilated Disc Brakes / Rear: Disc Brakes

Elect ric Power St eering (EPS)

4000-1700/265

6AT سرعات اتوماتيكي 6

االمامي: تعليق ماكفريسون المستقل
الخلفي : ذراع متعدده الوصالت مستقله التعليق

 (EPS) نظام التوجيه الكهربائي

االماميه : اقراص فرامل مهواه \ الخلفيه : اقراص فرامل

Euro V
Front : McPherson Type Independent  Suspension
Rear: Mult ilink Beam Independent  Suspension

14.9 

نظام القياده ECO مع وضعيات قيادة مختفلة

Length×Width×Height (mm) 

Wheelbase (mm) 

Fuel Tank Capacity (L) 

Trunk Capacity

Curb Weight (kg) 

Engine Technics 

Displacement (mL) 

Max. Power (kW/rpm) 

Max. Torque (N·m/rpm) 

Transmission 

Fuel Consumption Under Comprehensive Road Conditions (L/100km)

Brakes

Steering 

Emission Standard 

Suspension 

Seating Capacity 

يحتفظ المصنع بحقه في التغييرات بدون إخطار مسبق
قد تتغير بعض المواصفات حسب الفئة المعروضة

Manufacturer reserves the right to apply changes without prior notice
Specifications and features vary according to the car model


