
التصميم

المساحات
طابع رياضي أنيق وتصميم عملي  

مصابيح خلفية مثبتة بستار على 
شكل كمان

تتألق المصابيح الخلفية، المستوحاة من 
تصميم الكمان، بأناقة لتوفر إضاءة أفضل 

وقيادة أكثر أمان.

مساحات مرنة
تمتاز المساحة الخلفية  لسيارة RX5 بالمرونة 

بفضل احتوائها على مقاعد يمكن طيها 
حتى تصبح مسطحة أو يمكن طي نصفها، 

لالستمتاع بمساحة واسعة ل�متعة. 

خطوط ديناميكية ورياضية 
لتصميم مستقبلي مميز.

انه مجرد الشكل الخارجي، أما المقصورة 
الداخلية فهي تعكس مستويات مميزة من 

الفخامة بفضل ما تضمه من لمسات خاصة 
ومساحة واسعة. 

شاشة حجم 8 بوصة تعمل باللمس
توفر ميزة االستجابة السريعة سهولة االتصال بنظام المالحة، أبل 

كاربالي، بلوتوث والبيانات المتوفرة عبر الوسائط المتعددة.  

تقنية ذكية لفتح الصندوق الخلفي
إنها تقنية عملية أخرى في السيارة تتمثل في فتحة الصندوق الخلفي 

التي يمكن فتحها عن بعد بلمسة واحدة. 

تصميم SUV العالي االحتراف 
الذي يأخذ باعتباره سهولة الدخول والخروج من السيارة با±ضافة  إلى 

وضعية جلوس عالية الجودة.

كاميرا خلفية 
تعرض الشاشة المركزية الكبيرة حالة الطريق مباشرة 

حتى يتسنى لك تجنب االصطدام بكل سهولة.  تقنية ذكية للدفع الرباعي
إن نظام الدفع الرباعي الذكي مع نظام تعليق ماكفرسون اºمامي 

والتعليق الخلفي المتعدد الوصالت يضمن أداًء رائع للسيارة.

تصميم رائع الستمتاعك وراحتك
تغطي اºسطح الناعمة الملمس ٪80 من المقصورة الداخلية، بينما 

تزين الغرزات كل من  لوحة القيادة وحواف اºبواب ±ضفاء لمسات من 
الفخامة على المقصورة وتعزيز تجربة القيادة.

مصابيح أمامية LED  ل�ضاءة 
النهارية

تم تعزيز المظهر الرياضي اºنيق للسيارات من 
خالل تزويدها بمصابيح أمامية LED مربعة 

.Äالشكل وأنيقة لتضفي عليها طابع مميز

مساحات للتخزين في كل مكان
با±ضافة إلى المساحة الكبيرة للصندوق، تحتوي 

المقصورة الداخلية للسيارة على الكثير من 
اºماكن لوضع اºكواب والهاتف والزجاجات. 

تصميم خلفي بخطوط منحنية 
إلى الداخل

يمتاز التصميم الخلفي للسيارة بتصميمه 
المنحي إلى الداخل وهو يتصل بالكامل 

بالعمود (سي) ذي التصميم االنسيابي 
±ضفاء مظهر رياضي متألق.
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فتحة سقف بانورامية
تسمح فتحة السقف الكبيرة لدخول المزيد من الضوء إلى السيارة، مما يعزز من مكانة 

هذه السيارة التي تعتبر اºكبر ضمن فئتها من السيارات. 

  السالمة 
وا¥مان

قمة ا¥داء في الدفع الرباعي 
قمة اºداء 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

مقعد مبطن بجلد العجل
تتميز وسائد المقاعد ومساند الظهر بتصميم 

مقاوم النحناء الظهر، مما يجعلها أكثر تكيف 
مع جسم ا±نسان وتعزيز الشعور بالراحة، 

با±ضافة  إلى شكلها الرائع. 

 "MG RX5" ١٠٠-٠ كيلومتر مسافة الكبح، سيارة 
قدرة كبح أسرع بـ ٢ متر عن منافسيها 

هيكل فوالذي ¥على درجات المتانة   
تم تعزيز متانة هيكل السيارة باستخدام الفوالذ المعالج 

حراري والذي يمتاز بوزنه الخفيف بالرغم من صالبته. 

 ا�داء الرائع للسيارة ال يعني أبد� المساومة 
عندما يتعلق ا�مر بالسالمة. فقد تم تزويد 

سيارة RX5 بمجموعة واسعة من معايير 
ا�مان ا�ساسية وا�ضافية وحازت على 
 C-NCAP تصنيف 5 نجوم في اختبارات

للتصادم لراحة بال تامة.

6 وسائد هوائية
تضمن الوسائد الهوائية المتعددة التي تحتويها 

السيارة، بما في ذلك تلك الممتدة على طول 
ستارة، أقصى درجات اºمان والسالمة في حالة 

حدوث تصادم.

محركان متنوعان وأداء قوي

تستمد السيارة قوتها من خالل محركان تيربو. المحرك اºول بـ ٦ سرعات ويحتوي على ناقل 
حركة مزدوج 2.0T بقوة221 حصان، وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر ويمكن أن يتسارع من 0 إلى 100 

في غضون 8.2 ثانية. في حين أن المحرك ذو 7 سرعات والمبّرد بالزيت، وناقل حركة مزدوج 1.5 
بقوة 169 حصان وعزم دوران250 نيوتن متر.*

الـقـــدرة

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 كبح على المنحنيات و 

م في المحرك) في رحلة أكثر أماًنا. Üنظام التحك) MSR

مساحة مذهلة
بفضل قاعدة العجالت التي تبلغ 2700 ملم ، فإن 

سيارة RX5 توفر حيزÄ للساقين يعتبر اºفضل من 
نوعه بين فئتها من السيارات(982 ملم)، با±ضافة 

إلى ارتفاع مناسب للرأس (987 ملم).



MG RX5 مميزات سيارة

مواصفات الحزمة 
1.5T STD 
2WD TST 

GCC

1.5T COM 
2WD TST 

GCC

2.0T COM 
2WD TST 

GCC

2.0T LUX 
AWD TST 

GCC
GCCمنطقة المبيعات 

المواصفات اºساسية
1719*1855*4545الطول / العرض / االرتفاع (ملم)

2700قاعدة العجالت (ملم)
15011592وزن السيارة فارغة (كلغ)

1639-595سعة تخزين اºمتعة (لتر)
55سعة خزان الوقود (لتر)

القدرة
1.5T2.0Tالمحرك

124/5600162/5300صافي أقصى قدرة (كيلوواط \ دورة بالدقيقة)
(4000-2500)/350(4400-1700)/250أقصى عزم دوران (نيوتن متر \ دورة بالدقيقة)

190208أقصى سرعة (كم / ساعة)
ناقل الحركة (اàلية التي تنتقل بواسطتها الطاقة من 

TST6 TST 7المحرك إلى عجالت السيارة)

Euro Vاالنبعاثات
2WD2WD2WDAWDعجلة القيادة

تشغيل المحرك بلمسة واحدة
البدء - التوقف (زر بدء / إيقاف المحرك ل تشغيل المحرك أو 

±يقاف تشغيل المحرك)
فتح السيارة بدون مفتاح  

نظام التوقف والكبح
ايقاف التشغيل - نظام ماكفرسون بالتوقف اºمامي / 

Front Mcpherson/Rear Mutli-linkمتعدد الوصالت للتوقف الخلفي

Front & rear  Disc Brakeنظام الكبح - قرص توقف أماي وخلفي
نظام عجلة القيادة - مقود إلكتروني ذو استدارة كاملة 

Electronic power steering(360 درجة)

Alloy wheel18" Alloy wheel "17العجلة - سبيكة معدنية نوع 17 - سبيكة معدنية نوع 18 
215/60R17235/50R18ا±طار

المواصفات الخارجية
---مصابيح أمامية LED (بدرجات من ا±ضاءة)

-مصباح أمامية من الهالوجين (نوع اºضواء المسلطة)
-مصابيح أمامية للضباب

مصابيح  LED لãضاءة النهارية
---مرايا جانبية للرؤية الخلفية قابلة للطي كهربائي

مرايا خارجية حرارية للرؤية الجانبية من الخلف
مرايا خارجية: قابلة للضبط كهربائي مع مصابيح المؤشرات

مقصورة اºمتعة
المواصفات الداخلية

-مقاعد رياضية من القماش
---مقاعد من البولي يوريثين

---مقعد السائق قابل للتعديل كهربائي بستة وضعيات
-مقعد السائق قابل للتعديل يدوي بستة وضعيات

---مقعد السائق قابل لتعديل وضعية مسند الظهر يدوي تعديل 
مقعد الراكب اºمامي قابل للتعديل يدوي بأربعة وضعيات 

(بدون تعديل االرتفاع)
المقعد الخلفي قابل للتعديل

مقعد خلفي قابل للطي بجزئين 60/40
RR A/CON VENT

قناة لتهوئة اºقدام
---عجلة قيادة من البولي يوريثين

-عجلة قيادة من الجلد 
صندوق لتخزين اºمتعة

-مكان مخصص ل�متعة
براد في صندوق لوحة القيادة مع إضاءة

---تعتيم تلقائي للمرآة الداخلية
اللون الداخلي: بيج

مواصفات السالمة
نظام التحكم ا±لكتروني بالثبات

نظام منع انغالق المكابح + توزيع قوة الفرامل إلكتروني 
كوابح مساعدة في الحاالت الطارئة

CBC
نظام مراقبة ضغط الهواء في ا±طارات

مكبح يد إلكتروني
توقف تلقائي

نظام مقاومة الدوران
نظام التحكم عند المنحدرات

وسائد هواء أمامية
---وسائد هواء جانبية في اºمام

---وسادات هوائية
منبه للسائق لربط حزام اºمان

-منبه للتحكم عند الرجوع بالسيارة الى الوراء
-كاميرا عند صف السيارة

نظام ISOFIX  لتثبيت مقعد اºطفال في الخلف
مواصفات الرفاهية والراحة

---فتحة السقف مع مانع للتشابك
مكيف هواء ذو تحكم تلقائي بدرجة الحرارة

ازرار التحكم بفتح وإغالق النوافذ إلى جانب السائق 
زر لمنع فتح وغلق النوافذ

-أزرار لضبط الصوت على المقود
فتح صندوق السيارة عن بعد  

عدادت ومؤشرات تعمل بالكومبيوتر
عصا تحكم لãشارة ولتحديد اتجاهات مسار السيارة بلمسة 

واحدة
منبه إلى وضع وحالة القيادة

مثبت السرعة
وسائل التسلية الترفيه

4 سماعات صوت (مع مكبر صوت) (2 مكبرات صوت رئيسية 
---في الواجهة و 2 مكبرات صوت أمامية)

6 سماعات صوت (أمامية ، 2 رئيسي ، 2 مكبرات صوت ، خلفية 
-2 رئيسية) (مع مكبر صوت)

-شاشة ±ختيار اºلعاب
---شاشة بلون واحد

-شاشة 8 بوصة تعمل باللمس (باºلوان)
سماعة بلوتوث

إمكانية إدخال مختلف اºنواع من الملفات (مثل mp3 ، برامج 
الصوتيات إلخ) و USB (الناقل التسلسلي العالمي)

USB/aux (وحدة مساعدة إضافية) مقبس إدخال
12 فولت أسالك ±مدادات الطاقة توضع في صندوق السيارة

الوان السيارات
OOOOأحمر

OOOOأزرق
OOOOبنى

OOOOأسود
OOOOأبيض

إختياريغير متوفرمتوفر


