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Bluish Black Pearl 3 (ZJ3)
Single-tone

coloursMedium Gray (ZVL)
Single-tone

colours Superior White (26U)
Single-tone

colours

Silky Silver Metallic (Z2S)colours
Single-tone

Kinetic Yellow + Bluish Black Pearl 3 (DG5)
Two-tone
colours

Two-tone
colours Chiffon Ivory Metallic + Bluish Black Pearl 3 (2BW)

فضة حريريي المع Two-tone
Brisk Blue Metallic + Bluish Black Pearl 3 (CZW)colours

أزرق المع حاد
Jungle Green (ZZC)

Single-tone
colours

أخضر الغابة

رمادي متوسط الِحدة أبيض ممّيز لؤلؤة سوداء زرقاوية

لؤلؤة سوداء زرقاوية +أصفر حركي  لؤلؤة سوداء زرقاويةعاج شيفون المع +

لؤلؤة سوداء زرقاوية+

DIMENSIONS & BODY COLORS ا�بعاد وا�لوان

GLDimensions ا�بـعـاد 

Body Colors ا�لـوان

Vehicle colors shown are as close as possible to the real colors but may slightly vary due to printing reasons and may also vary when seen under sunlight
األلوان المعروضة هنا هي أقرب ما يمكن لأللون الحقيقية للمركبة،  قد تختلف بشكل طفيف ألسباب الطباعة، وتختلف أيضًا عند مشاهدتها تحت ضوء الشمس

 Available        Not Available متوفر        غير متوفر 

Some specifications & colors shown in this catalogue may 
vary according to stock availability and market requirements
 
For further information, please contact our sales staff

قد تختلف المواصفات  في هذا الكالتوج طبقًا لتوفر المخزون
ومتطلبات السوق، وال تعتمد في اتفاقية البيع و الشراء النهائية، 

لمزيد من المعلومات  يرجى مراجعة موظف المبيعات
أو ١٠٠،٠٠٠ كلم أو أيهما اسبق
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t

TECHNICAL SPECS  المواصفات الفنية
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Drive System 
Dimensions
Overall Length               Front Bumper Rear Bumper                   mm
                                    Front Bumper Spare Wheel Cover          mm
Overall Width                                                                          mm 
Overall Height                                                                         mm 
Wheelbase                                                                              mm 
Tread                           Front                                                 mm
                                Rear                                                  mm
Minimum Turning Radius                                                         m 
Capacities                                                                                                          
Seating Capacity                                                               Persons 
Fuel Tank Capacity                                                               Litres 
Engine                                                                                                                                             
Type 
Number Of Cylinders 
Number Of Valves 
Piston Displacement                                                               Cm3 
Bore X Stroke                                                                         mm 
Compression Ratio 
Maximum Output                                                               Kw/rpm 
Maximum Torque                                                            N-m/rpm 

Fuel Distribution 
Transmission                                                                                                                    
Type 
Gear ratio                       1st
                                2nd
                                3rd
                                4th
                                5th
                                Reverse
Final Gear Ratio 
Weights                                                                                                                                                   
Kerb Weight (Minimum / With Full Options)                                  Kg 
Gross Vehicle Weight                                                                 Kg                                                   
Features 

Model Type  
Headlamps - Halogen Multi Reflector
Fog Lamps - Front & Rear  
Power Windows - Front 
Air Condition - Manual
Digital Clock
Remote - Control door locks  with hazard lamp answerback function
Audio - MP3 / WMA compatible CD player + Bluetooth   
SRS Front Dual Airbags 
ISO Fix child seat anchorages
Side impact door beams 
Drip rails
ABS - Anti-lock Braking system, ESP - Electronic Stability Program 
High mount stop lamp
Hill Hold control & Descent control
Immobilizer
Shift lock / key interlock (AT)
Tire Presure Monitoring System (TPMS) 
Brake Assist Function         

Engine 
1.5L
4WD

   
3.480
3.645
1.645
1.725
2.250
1.395
1.405
4.9 
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1.462
74 X 85
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75/6000
130/4200

101
Multi-point injection الحقن متعدد النقاط

   
5MT              4AT

4.425            2.875
2.304              1.568
1.674              1.000
1.190              0.697

 1.000                       
5.151         2.300
4.090         4.300

   
1.090 / 1.135            1.110 / 1.135

1.435
   

GL 5MT / 4AT

Petrol بنزين 

نظام القيادة  
االبعاد 

الطول الكلي       من الدعامه األمامية الى الخلفية   
                         من الدعامه إلى العجلة اإلضافيه  

العرض الكلي  
االرتفاع الكلي  

قاعدة العجالت  
مداس                               امام

                                        خلف  
الحد األدنى لنصف قطر االنعطاف  

عدد المقاعد                                               عدد االشخاص 
سعة خزان الوقود                                                        لتر 

المحرك
نوع  

عدد االسطوانات  
عدد الصمامات  
مكبس التشريد  
التحمل x الجهد  

نسبة الضغط 
االستطاعة القصوى 

الجهد األقصى  

توزيع الوقود  
ناقل الحركة 

نوع  

 
 
 
 

  
  

االوزان
الوزن الصافي  

الوزن االجمالي للسيارة  
المواصفات

الفئة 

المحرك 

األول 
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
الغيار العكسي 

نهائي نسبة سرعة التروس

نسبة سرعة التروس

ك ج
ك ج

أنوار أمامية هالوجين
أنوار ضباب أمامية وخلفية

نوافذ كهربائية أمامية
مكيف أمامي يدوي

ساعة رقمية
نظام قفل مركزي لألبواب عن بعد

راديو ـ سي دي ـ مشغل أم بي 3 ـ مأخذ صوتي ـ بلوتوث
وسائد هوائية أمامية
مثبت كرسي األطفال

عوارض األبواب الجانبية
قضبان تحميل األمتعة على السقف

ESPمع نظام التوازن األلكتروني ABS نظام مكابح مانع لإلنغالق
مصباح توقف مرتفع

نظام التحكم في المنحدرات
جهاز مانع تشغيل الحركة

نظام التعشيق األساسي مع قفل أوتوماتيك
نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات

نظام مساعدة الفرامل

Horse Powerعدد األحصنة

السعة


