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المواصفات والمزاياالمواصفات والمزاياالمواصفات والمزايا

المواصفات

GL

نظام الدفع الرباعينظام الدفع الرباعينظام الدفع الثنائي
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 McPherson ا�مامي: تعليق مستقل من نوع
Multi-link Beam الخلفي: تعليق مستقل من نوع

7 ركاب (بما في ذلك السائق)

2.0 حقن البنزين بشاحن توربيني

8 ناقل حركة أتوماتيكي آيسن

نظام توجيه كهربائي إلكتروني

13.212.5 12.5

●●●

دفع رباعيدفع أمامي

اقتصادي / مريح / رياضي / صحراوي / طيني / ثلجياقتصادي/ مريح / رياضي

2000 18802030
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م�حظات :
1. "•" قياسي، "-" غير متوفر، "�" اختياري.

 بخيارات وحزم شائعة. ¡ تتوفر 
ً

2. تسعى مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات جاهدة لبناء مركبات لتªئم اهتمامات العمªء، وبالتالي يتم بناؤها عادة

جميع الخيارات أو الحزم بشكل منفصل وقد ¡ يتوفر بعضها في جميع مناطق البلد. يرجى استشارة وكيل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات المحلي 

لديك للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المتاحة أو الحزم، بما في ذلك التشكيªت والخدمة وقطع الغيار والملحقات.

3. يجب ارتداء أحزمة ا�مان في جميع ا�وقات.

4. هذا الكتيب هو لغرض العرض فقط. المعلومات والصور والرسوم التوضيحية والميزات المضمنة والتصميم وا�داء وا�بعاد الواردة هنا مخصصة فقط 

كدليل عام لمساعدة المشتري على تكوين رؤية أولية للمنتجات المعروضة ومواصفاتها، والتي قد ¡ تتوافق تماًما مع فئة معينة. يتم عرض بعض 

المركبات مع المعدات المتاحة.

5. تستند جميع المعلومات المقدمة هنا إلى البيانات المتاحة في وقت النشر وهي عرضة للتغيير دون إشعار مسبق وتتعلق على وجه التحديد بمناطق 

الشرق ا�وسط فقط (قد تختلف في مناطق أخرى).

6. ¡ تتوافق السيارة الموضحة في الكتيب تماًما مع النموذج الفعلي. يرجى ا¡تصال بوكيل مجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات المحلي لمزيد من 

التفاصيل حول الطرز الفعلية المتاحة في منطقتك.

7. عªمة جاك التجارية وأسماء طراز السيارة وتصميمات جسم السيارة والعªمات والتصميمات ا�خرى التي تظهر في الكتيب هي حقوق ملكية فكرية 

لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات أو الشركات التابعة لها أو المرخصين لها.

8. © 2023 كل الحقوق محفوظة لمجموعة قوانغتشو المحدودة للسيارات. 

GAC MOTOR INTERNATIONAL SALES COMPANY    Add: No.633, East of Jinshan Road, Panyu District, Guangzhou, PRC (511434)    Web: http://www.gac-motor.com

حقن مباشر للبنزين بشاحن توربيني + 8 دليل آلي 2.0تربو سعة 2.0 لتر + 8 ناقل حركة أتوماتيكي GDIمحرك

ا�بعاد

الميكانيكا / ا�داء

التصميم الخارجي

إضافات اختيارية

التصميم الداخلي

الطول x العرض x ا¡رتفاع (مم)

قاعدة العجªت (مم)

سعة الجلوس 

سعة خزان الوقود (لتر)

الوزن الفارغ (كجم)

المحرك
السعة (سي سي)

أقصى قوة (حصان / دورة في الدقيقة)

أقصى عزم دوران (نيوتن متر / دورة في الدقيقة)

ناقل الحركة

وضع القيادة

استهªك الوقود (مجمع) (كم / لتر)

نظام التعليق

نظام التوجيه

ناقل الحركة اÄلكتروني

نظام الدفع

R19 55/255 إطارات
R20 50/255 إطارات

أنابيب عادم مزدوجة من الكروم

LED مصابيح أمامية

LED أضواء نهارية

مصابيح أمامية أتوماتيكية

تعديل أتوماتيكي ¡رتفاع المصابيح ا�مامية 

تكييف اÄضاءة اثناء القيادة

المساعدة في استخدام اÄضاءة العالية

المصابيح ا�مامية الترحيبية

LED إضاءة الفرامل

مصابيح ضباب خلفية

مرايا جانبية كهربائية وقابلة للطي

الذاكرة الذكية للمرايا الجانبية وحفظ وضع 
الطي ا�توماتيكي 

مساحات استشعار المطر (أمامي فقط)

باب خلفي كهربائي (مع وظيفة اÄغªق 
ا�توماتيكي)

فتحة سقف بانورامية

زجاج نافذة رياح أمامية عازل للصوت

زجاج نافذة باب أمامية عازل للصوت

اللون الداخلي- فاتح
اللون الداخلي غامق + أخضر

اللون الداخلي - غامق

مكيف هواء أوتوماتيكي ثªث مخارج

حساسات جودة الهواء 

عجلة قيادة مكسوة بمشمع جلدي

عجلة قيادة مكسوة بالجلد

عجلة قيادة متعددة الوظائف

زراع ناقل حركة

التعتيم التلقائي داخل مرآة الرؤية الخلفية

مقاعد مكسوة بالقماش

مقاعد مكسوة بالجلد والمشمع الجلدي

مقاعد مغرزة بالماس (الصف ا�ول والثاني) 

6 اتجاهات كهربائية لمقعد السائق

دعم قطني كهربائي لمقعد السائق

(اتجاهين)

وسادة مقعد السائق قابلة للسحب

تعديل زاوية الوسادة الكهربائية

 لمقعد السائق

وضع  ذاكرة مقعد السائق

مقعد الراكب ا�مامي قابل للتعديل كهربائيا

ًفي 4 اتجاهات

مفتاح رئيسي لمقعد الراكب

4 اتجاهات ضبط يدوي لمسند الرأس ا�مامي

تهوية مقاعد الصف ا�ول 

سهولة الدخول لمقاعد الصف الثاني (سحب 

كهربائي للخارج وإعادة ضبط يدوي)

خفض كهربائي ونزول لÊسفل لمقاعد الصف 

الثاني 

نوافذ كهربائية تعمل بلمسة واحدة �على 

و�سفل (الصف ا�مامي والثاني)

مسند ذراع مركزي للصف ا�ول مزود 

بوظيفة تهوية

صندوق القفازات

إضاءة محيطة ذكية متعددة ا�لوان

عرض شاشة الجوال

نظام المªحة

شاشة عرض 10.1 بوصة تعمل باللمس

شاشة عرض بلورية سائلة عالية الدقة 
مقاس 14.6 بوصة تعمل باللمس

شاشة عرض كريستالية سائلة مقاس 7 
بوصات، مجموعة العدادات

شاحن ¡سلكي
عدد مكبرات الصوت

نظام صوت آلباين

USB مخرج

نظام الهاتف Bluetooth® سماعات الرأس

تعديل الصوت  على أساس السرعة

نظام المفتاح الذكي

حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة

كاميرا الرؤية الخلفية عالية الوضوح

نظام وقوف السيارات عالي الدقة بالرؤية المحيطية 

نظام وقوف السيارات بالرؤية المحيطية عالية 

الدقة من نظام المساعدة الكاملة على الركن

(DVR) تسجيل الفيديو الرقمي 

مثبت السرعة

نظام تثبيت السرعة التكيفي

نظام التعرف على إشارات المرور

نظام تثبيت السرعة التكيفي بمدى 
السرعة الكامل

(FCW) نظام التحذير من ا¡صطدام ا�مامي

نظام الكبح المستقل في حا¡ت الطوارئ 

تحذير مغادرة المسار

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار

مساعد ا¡زدحام المروري 

نظام المساعدة المتكاملة للسرعة

حساس رصد النقطة العمياء+ المساعدة 

في تغيير المسار

تحذير من فتح الباب 

(RCW) نظام التحذير من ا¡صطدام الخلفي

(RCTA) نظام تنبيه حركة المرور الخلفية

المساعدة في الحفاظ على حارة الطوارئ

نظام ا¡ندماج التلقائي للمساعدة في الركن

شاشة عرض تدعم اللمس مع نظام مªحة 
بدعم المªحة الصوتية المرئية (30 بوصة) 

(IMR) نظام المراقبة داخل السيارة

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

وسائد هوائية جانبية أمامية مزدوجة

وسائد هوائية للستائر الجانبية

وسادة هوائية للركبة (للسائق فقط)

أحزمة أمان لمقاعد الصف ا�مامي مع
 الشدادات ومحددات القوة

إنذار ربط حزام ا�مان بالمقعد ا�مامي
 (الضوء والرنين)

إنذار عدم ربط حزام ا�مان للراكب الخلفي (ضوء)

برنامج الثبات اÄلكتروني

مساعد الفرامل الهيدروليكي

نظام التحكم في صعود المنحدرات 

التحكم في نزول المنحدرات

مكابح انتظار إلكترونية مع تثبيت تلقائي

نظام مراقبة ضغط الهواء في اÄطارات

مثبتات مقاعد بنظام أيزوفيكس لسªمة ا�طفال

مانع تشغيل المحرك (مع إنذار ضد السرقة)

التقنيةالتصميم الداخلي

الس�مة

ا�مان

من الداخلث�ث وجهات

فاتحغامق

ا�لوان

أرحبوا

بالجيل 

الكفو

اختياري 1: شاشة عرض تدعم اللمس مع نظام
(TFT ،30 بوصة) حة الصوتية المرئيةªحة بدعم المªم

اختياري 2: مكالمة طوارئ

حقن مباشر للبنزين بشاحن توربيني + 8 دليل آلي 2.0

 الجديدة كلياً

 الجديدة كلياً

أخضر غامق



جيل جديد من التميز
التميز يأتي من التصميم الدقيق وإنتاج ا�ستكشاف

المتواصل لمرحلة أكبر تشق الطريق، للوصول إلى 
مستوى جديد 

 الجديدة كلياً



ا�ستمرار في التألق
وإبهار العالم 

الظهور والتألق



تصميم قوي لشبكة الجناح

وجه أمامي عريض وقوي مع شبكة من الكروم على شكل حرف V مرتبة في تخطيط متماثل. 
وتصميم رائع وواضح للوحة السيارة.

مزودة بواجهة أمامية قوية

ذات تصميم ماسي �مع 

عيون المصباح "لقاهرة "    

إضاءة خلفية ياقوتية اللون ماسية

 أربع بصي¨ت مترية، و"جفون" مذهلة، وخطوط نظيفة، ووضعة
 قوية. عندما تكون ا°ضواء مضاءة ، فإنها تبدو مثل النجوم

الساطعة في السماء

تصميم عمودي، قوام ماسي
جميل وعملي 

ضوء بساطي ترحيبي حصري

ضوء دافئ وناعم
يضيء طريقك إلى المنزل 



محاطة بالرفاهية
اشعر با�سترخاء

اشعر بالحرية
فخامة متواجدة في أدق التفاصيل

في جميع أجزاء المركبة 



مقصورة فاخرة
مرنة وهادئة وواسعة

شاشة فائقة النحافة ولوحة تحكم كاملة التغطية

(من نوع شاشة العرض البلورة السائلة (إل سي دي 

لوحة عدادات عريضة مقاس 7 بوصة، وتصميم حيوي، وشاشة

تحكم مركزية عريضة مقاس 14.6 بوصة 

 يمكنك أن تجد ا°ضواء في لوحة القيادة، ولوحة القيادة

الفرعية، وا°بواب ا°مامية وا°بواب الخلفية، والتي تتزامن

مع الموسيقى وتجعل المقصورة أكثر فخامة وحداثة 

 اضغط على زر واحد للتبديل بسهولة بين أكبر مساحة للركاب

أو أكبر مساحة ل«متعة

تقنية التحكم في الضوضاء وا�هتزاز

 يتم استخدام مواد امتصاص الضوضاء في 42 موضًعا. ويتم

 تطبيق تصميم عزل الضوضاء على 32 موضًعا مهًما. فينخفض

 مستوى الضوضاء ويصل للدرجة المثالية للغاية وهي 36

ديسيبل

مقعد القيادة

 جلد أصلي مثقوب على شكل ماسي ومطرز بالشعار، فيجسد

الروعة والقوة في نفس الوقت

ا°مالة إلى الخلف – مثل مقاعد الصف الثاني

 ضمان تجربة مريحة وفاخرة في مقاعد الصف الثاني القابلة

 للضبط في 8 درجات. يمكن لدرجات الضبط التي تبلغ 131 درجة

تحويل المقاعد إلى سرير مريح. للغاية

اختيارات مختلفة للتنسيقات

 السيارة واسعة بسعة 7 مقاعد، منسقين كالتالي / 2 + 3 + 2، فوحدة

 التحكم اÂلكترونية المركزية للمقعد الخلفي تجعلك تدخل وتخرج بضغطه

واحدة فقط

ا
ً
ا محيطي

ً
32 لون

ا والصف الثاني
ً
3 صفوف من المقاعد قابلين للطي كهربائي

قابل للطي السريع



تقنية التنقل الذكي

 قم بتنشيط ميزة التنقل الذكي بضغطة
 واحدة فقط على الزر ، كلما كان ذلك

أسهل ، كلما كان ذلك أفضل

اطلق العنان للخيال
تطلع إلى

المستقبل 

 تقنية فائقة التطور تجربة
 تفاعلية محّسنة وإمكانيات

غير محدودة

نظام الركن اµلي

 يمكن °جهزة ا�ستشعار الذكية أن
 تكتشف وتحلل بيانات مساحة وقوف

 السيارات ثم تشكل رؤية ثنائية أو ث¨ثية
 ا°بعاد Âيقاف السيارة بسهولة في

أنواع مختلفة من أماكن وقوف السيارات



تقنية فائقة التطور
مقصورة ذكية تفاعلية � مثيل لها

شاشة عرض تدعم اللمس مع نظام
م�حة بدعم الم�حة الصوتية المرئية 

 باستخدام تقنيات مثل الم¨حة بالواقع المعزز
زة بناًء

Ç
 ومساعدة السائق، يتم عرض صورة ُمعز

 على حالة الطريق الحقيقية أمام السائق لتسهيل
فهم إرشادات التنقل والتنبيهات

الحماية في جميع ا�تجاهات

أعلى معدل لمستوى مقاومة ا�صطدام في الصين

 وصلت نسبة الفو�ذ عالية القوة إلى ٪17، وزادت قوة هيكل
 السيارة بنسبة ٪25. وتطوير وتحسين نظام ظروف عمل

 مكابح الطوارئ ا°وتوماتيكية بنسبة ٪50، مما يسمح لك
بالتعامل مع المواقف المختلفة دون مشاكل

 ميزة أمان نشطة تشمل نظام المساعدة على الوقوف 27
 اÎلي، ونظام تجنب ا�صطدام منخفض السرعة، ونظام

مساعدة السائق، ونظام ما قبل ا�صطدام



معيار استثنائي
يقبض على قلب ا�قوى

تأتي السرعة Âيقاظ طموحك
وتأتي الص¨بة  لتقوي عزيمتك 



القيادة بالتحكم الديناميكي
في السيارة 

 ميزات التحكم في النظام الديناميكي مثل نظام

 إدارة المحرك، ووحدة التحكم عن ُبعد، ونظام الثبات

 اÂلكتروني، ومراقب المحرك بنظام الدفع الرباعي،

 وناقل الحركة، والشاسيه، والكهرباء للحفاظ على

وضمان المختلفة  الفرعية  ا°نظمة  بين   ا�تصال 

المركبة يخضعون °نسب وضعية



هيكل ميغا ستار
 يهدف إضافة شاسيه ميغا ستار إلى تحقيق التوازن

 النهائي بين المناورة والراحة. فا�ستمتاع بالقيادة
 المريحة، والمناورة المستقرة، والتوجيه السهل،
والمكبح الموثوق المضمون بشاسيه ميغا ستار

 تربو بسعة 2.0 لتر العالي بـ GDI10 يتميز محرك
 تقنيات أساسية. وتمت ترقية عزم دوران المحرك

من 390 نيوتن متر إلى 400 نيوتن متر

محرك تربو GDI قوي صيني متميز
 بسعة 2.0 لتر



قوة أصيلة، ب� منافس

 أبيض

 فضي أسود

 أخضر

رمادي

 الجديدة كلياً


