


Biggest in it’s class



مظهر متنوع
استناًدا إلى الخط الصلب الموروث 
 SAIC MAXUS من تصميم سيارة

النموذجية TARANTULA، توفر 
D60 العديد من الملحقات الخارجية 

االختيارية مثل الشبك الديناميكي 
ومحور العجلة والفرامل، لتشكيل 

شخصيتك بحرية.

تصميم اإلضاءة
تحاكي المصابيح األمامية ذات 
المصفوفة المنقسمة بالكامل 

طراز Big Dipper ويكملها اختراق 
.LED المصابيح الخلفية الماسية

Diversified 
Appearance
Based on the rigid line inherited 
from the design of SAIC MAXUS 
concept car TARANTULA, D60 
provides various optional external 
accessories such as dynamic grille, 
wheel hub and caliper, shaping your 
personality freely.

Lighting Design
The full LED split matrix 
headlights simulate the Big Dipper 
complemented by penetrating LED 
diamond taillights.



فتحة سقف بانورامية
مساحة فتحة السقف 1.1 متر مربع 

ومساحة اإلضاءة 0.86 متر مربع 
توفر مساحة قيادة مشرقة. من خالل 
الستارة الشمسية الكهربائية الكاملة، 

فإنها تحقق تأثيًرا مقاوًما للضوء 
بنسبة %100.

مقاعد كهربائية
مقعد السائق مجهز بمقعد كهربائي 

قابل للتعديل بستة اتجاهات. الراكب 
مجهز بمقعد كهربائي قابل للتعديل 

في 4 اتجاهات.

Panoramic Sunroof
A sunroof area of 1.1 sqm and 
lighting area of 0.86 sqm provides 
a bright driving space. Adapting 
a full electric sunshade curtain, it 
achieves a 100% light-proof effect

Electrical Powered 
Seats
The driver seat is equipped with a 
6-way adjustable power seat. The 
passenger is equipped with a 4-way 
adjustable power seat.







النسبة المتميزة من الفوالذ
فائق القوة

يعتمد هيكل الجسم على بنية إطار حلقة مغلقة،
مما يزيد بشكل كبير من مستوى األمان العام 

والصالبة. تمثل نسبة الفوالذ عالي القوة %65، 
وتصل نسبة الفوالذ شديد القوة إلى %25،
مما يوفر هيكاًل خارجًيا صلًبا لجسم السيارة.

Outstanding Ratio of Ultra 
High-Strength Steel
The body structure adopts a closed loop frame 
structure, significantly increasing the overall 
safety level and rigidity. The ratio of high-strength 
steel accounts for 65%, and the ratio of ultrahigh-
strength steel reaches 25%, providing a tough 
exoskeleton for the vehicle body.



TGI 1.5 محرك توربيني
ذو حقن مباشر + ناقل 

حركة بسبعة سرعات
تعتمد D60 على مزيج مثالي من 

محرك 1.5TGI ذو الشحن التوربيني 
بالحقن المباشر ناقل حركة بسبعة 

سرعات  منDCT. الطاقة القصوى 
هي 124kw/550rpm والعزم 

األقصى N.M 250 .ال يستغرق األمر 
سوى 200 مللي ثانية إلكمال التغيير 

في ناقل الحركة، مما يوفر قوة 
سلسة وفعالة.

السالمة والتكنولوجيا
تأتي D60 مزودة بمجموعة من 

الميزات اإلضافية بشكل قياسي، 
بما في ذلك الكاميرا الخلفية مع 

مستشعرات وقوف السيارات 
الخلفية، ونظام مراقبة ضغط 

اإلطارات، وعجلة قيادة متعددة 
الوظائف، ونظام تثبيت السرعة. 

يتوفر أيًضا نظام المعلومات والترفيه 
مقاس 8 بوصات باإلضافة إلى 
الشحن الالسلكي. يتم أيًضا ربط 

فرامل االنتظار اإللكترونية بوظيفة 
التثبيت التلقائي بشكل قياسي.

1.5 TGI Direct 
Injection 
Turbocharged Engine 
+ 7-speed DCT
D60 adopts the perfect 
combination of 1.5TGI direct 
injection turbocharged engine and 
7-speed DCT. The maximum power 
is 124KW/550rpm and the maximum 
torque is 250N.m. It only takes 200 
milliseconds to complete the shift, 
delivering a smooth and efficient 
power

Safety and 
Technology
The D60 comes equipped with a 
host of extra features as standard, 
including a reversing camera with 
rear parking sensors, a tire-pressure 
monitoring system, a multifunction 
steering wheel, and cruise control. 
The eight-inch infotainment system 
is also available across the range 
as well as wireless charging. An 
electronic parking brake with an 
auto-hold function is also fitted as 
standard







1. Gearbox
Punch Powertrain (France)
BMW, Cadillac

4. Power controlled mechanical differential locks
Dana
Ford, BMW

7. Carpet
TUOPU
Cadillac, Volkswagen

10. Damper
Sachs
Mercedes Benz, BMW

13. Airbag Controller
Bosch
Mercedes Benz, BMW

16. LED Front Headlamps
SK
General Motors, Volkswagen, Ford

19. Steering system
TRW
General Motors, Ford

22. Dual-mass flywheel
Valeo
General Motors, Volkswagen

25. Drive Shaft
SDS
Mercedes Benz, BMW

28. EPB Electronic Hand brake 
TRW
General Motors, Ford

2. All-wheel-drive system 
BorgWarner
BMW, Audi

5. Instrument panel
Yan Feng
BMW, General Motors, Ford

8. Tail door pneumatic rod
Stabilus
Mercedes-Benz, Volkswagen

11. Generator-Starter
Valeo
General Motors, Volkswagen

14. Wiring Harness
Delphi
General Motors, Volkswagen

17. Leather Fabric
Bader
General Motors

20. Chassis set-up
Mira
Ferrari

23. Single Skylight
Aisin
General Motors, Toyota

26. Braking system
TRW
General Motors, Ford

3. Seat
Yanfeng Adient
BMW, General Motors, Ford

6. Airbag
Yanfeng KSS
General Motors, Volkswagen

9. Turbocharger
Honeywell
General Motors, Ford

12. Tire
Continental
Mercedes Benz, BMW

15. ADAS Active Security System
Mobileye
Tesla, General Motors, Volkswagen

18. BCM
UAES
BMW, General Motors, Volkswagen

21. ESP
Bosch
Mercedes Benz, BMW

24. Panoramic Skylight
Inteva
Volkswagen

27. Rear Axle
Dana
Ford, BMW

The visible glory comes from invisible hard power

As one of the world’s top 500 enterprises and the largest Chinese automaker, 
SAIC Motor seek strategic cooperation with world-renowned auto parts 
enterprises; SAIC MAXUS D60 relies on global superior resources and all the 
key parts are provided by internationally recognized auto parts suppliers with 
reliable quality and outstanding performance.

Fortune 500 استخدام موردي

بصفتها شركة عالمية في قائمة Fortune 500، حققت SAIC Motor، أكبر صانع للسيارات 
في الصين، تعاوًنا استراتيجًيا مع شركات قطع غيار السيارات ذات الشهرة العالمية. من خالل 
رئيسية من موردي  العالمية، تتميز شاحنة SAIC MAXUS بمكونات  الموارد  االستفادة من 

قطع الغيار المشهورين عالمًيا، بجودة جديرة بالثقة وأداء متميز.



D60
7 seater 

Elite
7 seater 

Executive 
7 seater 

Executive Luxury 
Dimension & Wheelbase األبعاد وقاعدة العجالت

length/width/height (mm) 4720 x 1857 x 1732 )الطول / العرض / االرتفاع )مم
Wheelbase (mm) 2760 قاعدة العجالت )مم(
Seats Layout 2+3+2 تخطيط المقاعد
Engine & Transmission المحرك وعلبة التروس

fuel type/displacement SGE 1.5T نوع الوقود / السعة
rated power 119KW/250Nm القوة المصنفة
Transmission type 7DCT ناقل الحركة
Wheel Drive وضعيات القيادة

Drive mode 2WD 2WD 2WD وضعيات القيادة
Tyres اإلطارات

215/65R17 (Hankook) • - - 65R17 / 215 )هانكوك(
235/50R19 (Continental) - • • 50R19 / 235 )كونتيننتال(
Security & Safety األمان

Reverse image • • • كاميرا خلفية
Rear parking sensor • • - جهاز استشعار وقوف السيارات الخلفي
Front and rear parking sensor - - • جهاز استشعار وقوف السيارات األمامي والخلفي
ESP body stabilization system (including RMI active roll protection, HHC 
ramp assist, HBA hydraulic brake assist functions, etc.)

• • • نظام الثبات االلكتروني ESP )بما في ذلك الحماية النشطة للفة RMI، ونظام المساعدة 
عند المنحدر HHC ، ووظائف مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA، وما إلى ذلك(

TPMS tire pressure monitoring system • • • TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات
Driver airbag • • • وسادة هوائية للسائق
Front passenger airbag • • • وسادة هوائية للراكب األمامي
Front side airbags • • • وسائد هوائية جانبية أمامية
Driver seat belt treminder • • • تحذير حزام األمان للسائق
ISOFIX child seat interface • • • ISOFIX نظام تثبيت مقعد الطفل
Three-point seat belt for all seats • • • حزام أمان ثالثي النقاط لجميع المقاعد
BSD blind spot monitoring system - • • BSD نظام مراقبة النقطة العمياء
Technology and entertainment التكنولوجيا والترفيه

8-inch smart high-definition touch screen • • • شاشة لمس ذكية عالية الدقة مقاس 8 بوصات
USB+12V power port • • • منفذ طاقة USB + 12 فولت
Bluetooth • • • تقنية البلوتوث
sound system High Quality Speaker x6 High Quality Speaker x6   High Quality Speaker x8 نظام الصوت
Comfort and convenience الراحة

Leather steering wheel + 2 way adjustment - - • عجلة قيادة جلدية + ضبط باتجاهين
Electronic power steering EPS • • • EPS نظام التوجيه المعزز اإللكتروني
Electronic  Parking brake • • • فرامل االنتظار اإللكترونية
PEPS keyless entry intelligent system and one buttom start • • • نظام PEPS الذكي للدخول بدون مفتاح
Cruise control • • • مثبت السرعة

Specification | المواصفات



Electric tailgate - - • باب خلفي كهربائي
Air Conditioning System manual manual manual نظام تكييف الهواء
Seat Material Frabic leather leather مادة المقعد
Driver seat manual 6 directional • - - مقعد السائق يتعدل ب 6 اتجاهات يدويًا
Driver seat 6 directional with electric adjustment - • • مقعد السائق 6 اتجاهات مع تعديل كهربائي
Co-Driver seat 4 directional manual adjustment • • - مقعد الراكب 4 اتجاهات للتعديل اليدوي
Co-Driver seat 4 directional with electric adjustment - - • مقعد الراكب 4 اتجاهات مع تعديل كهربائي
Second row air conditioner outlet • • • مخرج مكيف الصف الثاني
front and rear electric window + driver window with Auto lift • • • نافذة كهربائية أمامية وخلفية + نافذة سائق برفع آلي
Exterior المواصفات الخارجية

Halogen lens headlight + halogen taillight • • - مصباح أمامي بعدسة هالوجين + ضوء خلفي هالوجين
Adaptive LED Headlight + LED Taillight - - • LED متكيف + ضوء خلفي LED مصباح أمامي
Daytime running lights • • • مصابيح نهارية
Rear fog lights • • • مصابيح ضباب خلفية
Sunroof none Front electric sunroof Panoramic sunroof فتحة سقف
luggage rack Spray paint Chrome plating Chrome plating رف األمتعة
Sidestep - - • الدوسات الجانبية
Welcome pedal • • • دواسة الترحيب
Electric rearview mirror • • - مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية
Electric foldable rearview mirror with heating - - • مرآة خلفية كهربائية قابلة للطي مع تدفئة
Manual anti-glare inner rearview mirror • - - مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج
Automatic anti-glare inner rearview mirror - • • مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج

Exterior Colors | األلون الخارجية

Saphire Blue | أزرق Blanc White | أبيض Obsidian Black | أسود Polar Ash | رمادي

Galaxy Silver | فضي Coral Red | أحمر Mable Orange | برتقالي



الشويخ الصناعية، شارع كندادراي قرب دوار األوكسجين
Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Street 20, Building No.: 95 Shop No.: 6
Tel.: +965 94984630, 65066116, 99273059


