مواصفات المركبة (إمجراند جي إس)  -الفئة جي سي
النوع

سعة  1.8لتر  6سرعات بقابس مزدوج (كلتش)

األبعاد والوزن
أبعاد المركبة (ملم)

4440 x 1833 x 1560

الوزن بدون حمولة (كجم)

1360

قاعدة العجالت (ملم)

2700

سعة خزان الوقود (لتر)

60

سعة الشنطة الخلفية (لتر)

330

أداء القيادة ونظام التعليق
سعة المحرك

سعة  1799سم مكعب

تقنية المحرك

عدد  4إسطوانات بإصطفاف خطي ،مزودة بعمود كامات مزدوج ومعاير توقيت الصمامات المستمر

الطاقة القصوى للمحرك

بضغط  132باسكال في  6000دورة  /الدقيقة

كفاءة إستهالك الوقود

تصل إلى  6.9لتر لكل  100كيلومتر

بطاقة كفاءة الطاقة

ممتاز  16.1 -كيلومتر لكل لتر وقود

أقصى عزم للمحرك

بقدرة  170نيوتن متر في  4400دورة  /دقيقة

عبلة التروس

عدد  6سرعات بنظام القابس الثنائي (كلتش) بواسطة (جيت راج األلمانية)

نظام تعليق المركبة

مصنع بواسطة لينوفا السويدية  -أمامي  :تعليق مستقل مع عارضة توازن  /خلفي  :عارضة
تكامل اإللتواء مع تعليق شبه مستقل

نظام المكابح

أمامي  :أقراص هوائية  /خلفي  :قرص صلب

اإلطارات والعجالت

مقاس  17بوصة بعجالت معدنية

معدات السالمة
معدات السالمة النشطة

ESP + TCS + ABS + EBD + BA + TPMS + HHC + EBA + EPB + AutoHold

نظام أحزمة األمان

الحزام األمامي ثالثة نقاط  :معاير اإلرتفاع  -معاير قوة ما قبل الشد  /الخلفية  :ثالث نقاط معيار-
معاير قوة ما قبل الشد  -أيسزو فيكس لكرسي األطفال

األكياس الهوائية

عدد  2أكياس

معدات الترفيه وسبل الراحة
دخول ذكي  +زر تشغيل المحرك

متوفر

نظام الوسائط المتعددة

راديو (اف ام  /أيه ام) أم بي ثري  ،دبليو ام أيه  -يو اس بي  -ايه يو اكس

النوافذ

تحكم كهربائي اوتماتيكي بضغطة واحدة  -بزجاج عازل للحرارة

المرايات الجانبية

تتضمن مؤشر إنعطاف  -بإنطواء يدوي

كاميرا خلفية

غير متوفرة

تكييف الهواء

تلقائي بتحكم رقمي

النظام السمعي

عدد  6سماعات بنظام رقمي لمعالجة التأثيرات الصوتية

نظام تثبيت السرعة

متوفر

مقود الجالت

إعتيادي يحتوي أزرار تحكم بالوسائط والصوت

الخصائص الداخلية والخارجية
سقف زجاجي بانورامي

متوفر

تنجيد المقاعد

جلد أسود بتصميم رياضي

المصابيح األمامية

هالوجين

حساسات اإلصطفاف

متوفرة في الصدام الخلفي عدد  4حساسات

المقاعد الخلفية

قابلة للطي بزاوية  180درجة وأنطواء زاوية 60/40

تحكم كرسي السائق

يدوي بستة إتجاهات

تحكم كرسي الراكب

يدوي بأربعة إتجاهات

مواصفات المركبة (إمجراند جي إس)  -جي إس بي
سعة  1.8لتر  6سرعات بقابس مزدوج (كلتش)

النوع

األبعاد والوزن
أبعاد المركبة (ملم)

4440 x 1833 x 1560

الوزن بدون حمولة (كجم)

1360

قاعدة العجالت (ملم)

2700

سعة خزان الوقود (لتر)

60

حجم الشنطة الخلفة (لتر)

330

أداء القيادة ونظام التعليق
سعة المحرك

سعة  1799سم مكعب

تقنية المحرك

عدد  4إسطوانات بإصطفاف خطي ،مزودة بعمود كامات مزدوج ومعاير تغيير التوقيت

الطاقة القصوى للمحرك

بضغط  132باسكال في  6000دورة  /الدقيقة

كفاءة إستهالك الوقود

تصل إلى  9.6لتر لكل  100كيلومتر

أقصى عزم للمحرك

بقدرة  170نيوتن متر في  4400دورة  /دقيقة

بطاقة كفاءة الطاقة

ممتاز  16.1 -كيلومتر لكل لتر وقود

عبلة التروس

عدد  6سرعات بنظام قابس ثنائي (كلتش) بواسطة (جيت راج األلمانية)
مصنع بواسطة لينوفا السويدية  -أمامي  :تعليق مستقل مع عارضة توازن  /خلفي  :عارضة
تكامل اإللتواء مع تعليق شبه مستقل

نظام تعليق المركبة
نظام المكابح

أمامي  :أقراص هوائية  /خلفي  :قرص صلب

اإلطارات والعجالت

مقاس  18بوصة بعجالت معدنية

معدات السالمة
معدات السالمة النشطة
نظام أحزمة األمان
األكياس الهوائية

ESP + TCS + ABS + EBD + BA + TPMS + HHC + EBA + EPB +
AutoHold
الحزام األمامي ثالثة نقاط  :معاير اإلرتفاع  -معاير قوة ما قبل الشد  /الخلفية  :ثالث نقاط
معيار -معاير قوة ما قبل الشد  -أيسزو فيكس لكرسي األطفال
عدد  6أكياس

معدات الترفيه وسبل الراحة
دخول ذكي  +زر تشغيل المحرك

متوفر

توصيل نظام الهاتف الذكي على شاشة العرض

متوفر

نظام الوسائط المتعددة

شاشة لمس قياس  8بوصة AUX - USB - -راديو (ف إم  /إيه إم)

أنظمة القيادة

إقتصادي  /رياضي  /إعتيادي

شاشة عدادات السرعة والمقاييس

مقاس  3.8بوصة بنظام عرض TFT

النوافذ

تحكم كهربائي اتوتماتيكي بضطة واحدة  -بزجاج عازل للحرارة

المرايات الجانبية

تتضمن مؤشر إنعطاف  -بإنطواء كهربائي
متوفرة

كاميرا خلفية
تكييف الهواء

تلقائي بتحكم رقمي

النظام السمعي

عدد  6سماعات بنظام رقمي لمعالجة التأثيرات الصوتية

بلوتوث

تشغل اإلتصال  -والموسيقى

تثبيت السرعة

متوفر

مقود العجالت

مقود جلدي مع أزرار تحكم بالوسائط وطرق القيادة

الخصائص الداخلية والخارجية
نظام تفعيل أضواء وقت النهار()LED

متوفر

سقف زجاجي بانورامي

متوفر

تنجيد المقاعد

مقاعد جلدية بتصميم ثنائي رياضي

األضواء األمامية

أضواء هالوجين

األضواء الخلفية

من نوع ()LED

حساسات اإلصطفاف

متوفرة في الصدام الخلفي عدد  4حساسات

المقاعد الخلفية

قابلة للطي بزاوية  180درجة وأنطواء زاوية 60/40

مقعد السائق

مقعد بــ  6إتجاهات مع تحكم كهربائي

مقعد الراكب

مقعد بــ  4إتجاهات مع تحكم يدوي

