Get more with Maxus D90

International First-class Standard
Seven reasons that makes it is No.1 in its category
•

The most spacious 3rd row space

•

The widest knee space in 2nd & 3rd row

•

The longest side airbag curtain fully covered the 3rd row

•

The optimal passive safety

•

The most powerful 4WD system in its category

•

The biggest 12.3 inch HD touch screen

•

The strongest thermoforming pillar in its category

Seven leading technologies in its category
•

Leading intelligent driving assistant system

•

Advanced intelligent parking assistant system

•

Leading active-passive safety system

•

Leading high-efficient power train

•

Advanced all-terrain intelligent driving system

•

Leading easy-entry from both sides function

•

Superior driving and riding experience

تم بناؤها بمعايير دولية من الدرجة األولى
 في فئتها1 سبعة أسباب تجعلها رقم
أكبر مساحة للصف الثالث

•

أكبر مساحة للركبة في الصف الثاني والثالث

•

أطول ستارة وسادة هوائية جانبية تغطي الصف الثالث بالكامل

•

السالمة السلبية المثلى

•

أقوى نظام دفع رباعي في فئتها

•

 بوصة عالية الدقة12.3 أكبر شاشة تعمل باللمس مقاس

•

أقوى عمود تشكيل حراري في فئتها

•

سبع تقنيات رائدة في فئتها

نظام مساعد قيادة ذكي رائد

•

نظام مساعد ركن ذكي متقدم

•

سلبي-نظام سالمة نشط

•

مجموعة نقل الحركة عالية الكفاءة

•

نظام قيادة ذكي متطور لجميع التضاريس

•

سهولة الدخول من كال الجانبين

•

تجربة قيادة متفوقة

•

Breaking the boundaries
Inspired by the application of “deconstruction” in architecture, The
automotive design of SAIC MAXUS D90 presents: Break-to change
continuity or completeness, Reorganization-to meet functional
reconstruction, Constant change-the static display of movements, To
break the inherent layout; SAIC MAXUS D90 is carefully crafted, Not
only sporty ,but also ensures enough space for the third row. it is Made
of a strong car body without losing its layers, and the distinguished
lines look smoother.

تتخطى الحدود
 يقــدم تصميــم الســيارة،مســتوحى مــن تطبيــق “التفكيــك” فــي الهندســة المعماريــة

 لتلبيــة إعــادة البنــاء-  وإعــادة التنظيــم، كســر لتغييــر االســتمرارية:SAIC MAXUS D90
،رياضيــا
 ليــس فقــط، بعنايــةSAIC MAXUS D90  تــم تصميــم.والتغييــر المســتمر
ً
 مصنوعــة مــن جســم ســيارة قــوي.أيضــا مســاحة كافيــة للصــف الثالــث
ً ولكنــه لتضمــن

. وتبــدو الخطــوط المميــزة للســيارة أكثــر نعومــة،دون أن تفقــد طبقاتــه أي صالبــة

Innovative design

تصميم مبتكر

Finally, an SUV that has it all. Style. Safety.
Performance. Technology. Built for family-sized fun,
the D90 is ready for anything - from busy weekend
sport-runs to summer camping trips and outback
adventures.

. أمان. أسلوب. سيارة دفع رباعي لديها كل شيء،أخيرا
ً
، من أجل المتعة العائليةD90  ُصممت سيارة. تقنية.أداء
بدءا من الجوالت الرياضية
ً - وهي جاهزة ألي شيء
المزدحمة في عطلة نهاية األسبوع وحتى رحالت التخييم
.الصيفية والمغامرات في المناطق النائية

Striking LED hi-tech headlights

 عالية التقنيةLED مصابيح أمامية بتقنية

Sharp eyes make the car head look sportier with pure
light colour, farther irradiation distance, low power
and heat, energy saving and environmental protection
and long service life. The response speed can reach
nanoscale and light up without delay.

عيون حادة تجعل رأس السيارة يبدو أكثر رياضية مع لون
 وانخفاض الطاقة، ومسافة تشعيع أبعد،فاتح نقي
. وتوفير الطاقة وحماية البيئة وعمر خدمة طويل،والحرارة
يمكن أن تصل سرعة االستجابة إلى مقياس النانو وتضيء
.دون تأخير

Streamlined luggage rack unified
with a sunroof
Make carrying extra gear look easy with durable roof
rails. Take in the sunshine during the day, or enjoy the
fresh evening breeze with a generous sunroof on the
Executive models.

G-shape LED taillights with thick
walls
Highly recognizable taillights, beautiful, clear and the
car behind can easily identify the model.

رف أمتعة مندمج مع فتحة السقف

سهال مع قضبان
اجعل حمل المعدات اإلضافية يبدو
ً
، استمتع بأشعة الشمس خالل النهار.السقف المتينة
أو تمتع بنسيم المساء المنعش مع فتحة سقف واسعة
.في الطرازات التنفيذية

G  على شكلLED المصابيح الخلفية

ً
 جميلة.سريعا
المصابيح الخلفية التي يمكن تمييزها
وواضحة ويمكن للسيارة الموجودة خلفها التعرف
.بسهولة على هيأتها

مساحة داخلية مصممة للراحة
نظــرة واحــدة إلــى الداخــل وســتوافق علــى أن ُ D90 SUVصممــت لتوفيــر الراحــة

والمســاحة لجميــع أفــراد األســرة .تــم تصميــم ســيارة  D90للمســاعدة اليوميــة .تأتــي
المرونــة مــن ســبعة مقاعــد فســيحة للبالغيــن ومســاحة تحميــل ضخمــة يمكــن أن تتســع

إلــى  2.3متــر مكعــب عنــد طــي المقاعــد الخلفيــة بشــكل مســطح ،ممــا يوفــر مســاحة
كبيــرة لجميــع أنــواع النشــاطات.

interior space designed for comfort
One look inside and you’ll agree that the D90 SUV was built with
comfort and space for the whole family in mind. The D90 is designed
to help. Flexibility comes from its seven spacious adult sized seats
and a massive load space that can expand to 2.3 cubic metres when
the rear seats are folded flat, providing plenty of room for all life has
to offer.

Cabin Design
Horizontally flattening dashboard
design highlights the horizontal
open feeling; The dashboard and
doors stretch horizontally and
encircle; Stereo layered design has
both forms and functions.

Embracing an
integrated cockpit
Greater space, better vision,
more comfortable driving
experience.

تصميم المقصورة

يبرز تصميم لوحة العدادات المسطح
أفقيا الشعور باالنفتاح األفقي؛ تمتد
ً
أفقيا وتحيط
لوحة القيادة واألبواب
ً
بها؛ تصميم ذو طبقات استريو له
.أشكال ووظائف

احتضان قمرة قيادة
متكاملة

 تجربة، رؤية أفضل،مساحة أكبر
.قيادة أكثر راحة

Interior details
The parametric design of interior
and other details are carefully
crafted and the detail processing
can reflect the meticulous and
rigorous vehicle production.

Leather seats with
diamond patterns
Exquisite workmanship, bringing
comfortable experiences.

التفاصيل الداخلية

تم التصميم المعياري للجزء الداخلي
للسيارة والتفاصيل األخرى بعناية
ويمكن أن تعكس معالجة التفاصيل
.اإلنتاج الدقيق والصارم للسيارة

مقاعد جلدية
بنقوش ماسية

 تعطي تجربة،حرفية رائعة
.مريحة

Sporty
Multifunctional
steering wheel
Leather wrapped for best hand
feeling, classic design with four
ways, well-organized control
characteristics, four-direction
adjustment to meet the needs
of different figures, selection of
steering wheel heating to greatly
increase winter operating comfort.

Horizontally
flattening dashboard
Save more space and provide a
more comfortable experience.

عجلة قيادة رياضية
متعددة الوظائف

جلد ملفوف للحصول على أفضل
 تصميم كالسيكي،شعور باليد
 خصائص تحكم جيدة،بأربع طرق
 تعديل بأربعة اتجاهات،التنظيم
،لتلبية احتياجات األشكال المختلفة
اختيار تدفئة عجلة القيادة لزيادة راحة
.التشغيل في الشتاء بشكل كبير

تسطيح لوحة
أفقيا
القيادة
ً

وفر مساحة أكبر ووفر تجربة
.أكثر راحة

الجيل الجديد من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة
تنقــل الكاميــرا المرئيــة المتقدمــة  Mobileyeمعلومــات المــرور التــي تــم التقاطهــا فــي

الوقــت الفعلــي إلــى معالــج البيانــات المركــزي ،وبعــد التحليــل ،ترســل تعليمــات إلــى كل

وحــدة تحكــم داخــل جســم الســيارة مــن أجــل التحكــم فــي الســيارة وتحقيــق مســتوى L2

مــن القيــادة التلقائيــة وجعــل رحلــة أكثــر اســترخاء وراحــة.

New generation ADAS
The Mobileye advanced visual camera, transmits traffic information
captured in real-time to central data processor, After analysis, it sends
instructions to each control module within the car body in order to
control the vehicle, achieve L2-level of automatic driving and make
the journey more relaxed and comfortable.

ACC (Adaptive Cruise
Control)
0-150km/h automatic cruising
function is realized through
intelligent petrol and brake control.
Easily coping with cars behind
while waiting for red light or in
traffic jam. Free your feet with
continuous use of this function.

Mobileye camera with
machine vision
World’s most advanced vision
algorithm and driving aid system
technology.

مثبت السرعة التكيفي

يتم تحقيق وظيفة االنطالق
/  كم150-0 األوتوماتيكية من
ساعة من خالل التحكم الذكي في
 التعامل بسهولة.البنزين والفرامل
مع السيارات خلفك أثناء انتظار
.الضوء األحمر أو في ازدحام المرور
حرر قدميك مع االستخدام المستمر
.لهذه الوظيفة

 معMobileye كاميرا
رؤية آلية

تقدما في
خوارزمية الرؤية األكثر
ً
العالم وتكنولوجيا نظام مساعدة
.القيادة

LKA (Lane-Keeping
Assist)
The system takes over the steering
wheel, allowing the vehicle to
automatically drive in the lane line,
thus freeing your hands.

TSR traffic sign
recognition
The camera can recognize speed
limit, and display the content
on the dashboard, to remind
drivers.

المساعدة في الحفاظ
على المسار

،يستحوذ النظام على عجلة القيادة
مما يسمح للسيارة بالقيادة
 وبالتالي،تلقائيا في خط المسار
ً
.تحرير يديك

التعرف على عالمة
المرور

يمكن للكاميرا التعرف على حد
السرعة وعرض المحتوى على
.لوحة القيادة لتذكير السائقين

APA (Automatic
Parking Asist)
The ultrasonic sensor scans and
studies the parking space while the
wheel speed sensor locates the
vehicle parking position.The driver
simply controls the brake pedal to
complete the parking.

PDS pedestrian
detection system
Machine vision is superior to
human eyes and can identify
objects then transmits
information to the computer for
analysis and judgment in order to
give other system instructions.

مساعد الركن
األوتوماتيكي

يقوم جهاز االستشعار بالموجات
فوق الصوتية بمسح ودراسة
مساحة ركن السيارة بينما يحدد
مستشعر سرعة العجلة مكان
 ويتحكم السائق،وقوف السيارة
ببساطة في دواسة الفرامل إلكمال
.ركن السيارة

نظام كشف المشاة

يعمل التصميم الزخرفي الصناعي
وشكل الضوء والباب الخلفي على
توسيع الشكل الخلفي للمركبة

،تقنية ذكية
تفتح لك عالم جديد من متعة القيادة
Intelligent Technology,
Opens the new world of driving fun

Car auto hold
brake feature
saves your petrol while
waiting in traffic.

Quiet driving
Body design with systematic noise
reduction, active noise cancelling
system, and thick passive acoustic
isolation package, give you a tranquil
experience.

ميزة فرامل السيارة
األوتوماتيكية

One button Start/
Stop car engine

يوفر البنزين الخاص بك أثناء االنتظار
.في حركة المرور

قيادة هادئة

يمنحك تصميم الجسم مع تقليل
الضوضاء المنتظم ونظام إلغاء
الضوضاء النشط وحزمة العزل
الصوتي السلبي السميك تجربة
.هادئة

Seat functions
car seat have such functions as
ventilation heating message and
memory which can provide you and
your family are comfortable and
pleasant ride feeling.

 إيقاف/ زر تشغيل
محرك السيارة

وظائف المقعد

مقعد السيارة لديه وظائف مثل
التهوية والتدليك وأزرار الذاكرة
التي يمكن أن توفر لك ولعائلتك
.الشعور بالراحة والسعادة

Hands-free tailgate
opening sensor

Double five-star safety
standards
C-NCAP 5-star collision standards
A-NCAP 5-star collision standards

مستشعر فتح الباب
الخلفي بدون استخدام
اليدين

 نجوم5 أمان

،حتى مع المسارات والطرق الصخرية
ال يزال بإمكانك االستمتاع برحلة سلسة
Even with rocky tracks and roads,
you can still enjoy a smooth journey

Seven driving modes
for all terrains

Front double wishbone and rear
professional five-link suspension
SAIC MAXUS D90 has a double wishbone independent
suspension in the front. Compared to McPherson suspension
used in some other SUV, SAIC MAXUS D90 may accommodate
different kinds of road with large transverse stiffness, better
turning angle, stronger ground-hugging. SAIC MAXUS
D90 adopts an independent rear five-link integral bridge
suspension, which is of good carrying capacity and off-road
nature, and is conducive to maintenance and modification.

التعليق األمامي بتقنية الدعم المزدوج ونظام
التعليق الخلفي المستقل متعدد الوصالت

 على نظام تعليق مستقل مزدوجSAIC MAXUS D90 يحتوي
ً
McPherson مقارنة بتعليق
.بتقنية عظم الترقوة في المقدمة
 قد يستوعب،المستخدم في بعض سيارات الدفع الرباعي األخرى
أنواعا مختلفة من الطرق مع صالبة عرضية
SAIC MAXUS D90
ً
SAIC  تتبنى. واحتضان أرضي أقوى، وزاوية دوران أفضل،كبيرة
، نظام تعليق جسر خلفي مستقل بخمسة وصالتMAXUS D90
 ويساعد على،وهو ذو قدرة تحمل جيدة وطبيعة على الطرق الوعرة
.الصيانة والتعديل

سبعة أوضاع قيادة
لجميع التضاريس

Auto mode, ECO mode SNOW
mode, SAND mode MUD mode,
ROCK mode SPORT mode.

، الوضع االقتصادي،الوضع التلقائي
 الوضع، الوضع الرملي،وضع الثلج
 الوضع، الوضع الصخري،الطيني
الرياضي

Power controlled
mechanical differential
locks

أقفال تفاضلية ميكانيكية
يتم التحكم فيها

When a skid occurs on one side
of the rear wheel, the mechanical
differential locks can provide
rigid connection between two
half shafts of the rear wheel and
integrates them. So that both
sides of the wheel can have same
momentum to help the vehicle get
out of trouble more quickly.

عندما يحدث انزالق على جانب واحد
 يمكن لألقفال،من العجلة الخلفية
اتصاال
التفاضلية الميكانيكية أن توفر
ً
صلبا بين عمودين نصفي للعجلة
ً
 بحيث يمكن أن.الخلفية وتدمجهما
يكون لكال جانبي العجلة نفس الزخم
لمساعدة السيارة على الخروج من
.المتاعب بسرعة أكبر

Luxury-class steering performance
adopt belt driven R-ESP electric steering mechanism, equipped
with compact new generation brushless motor and ECU
integrated EPP.

تكنولوجيا توجيه عالية األداء

 ومجهزة،  مدفوعة بالحزامR-ESP اعتماد آلية توجيه كهربائية
بمحرك مدمج من الجيل الجديد ومصنوع من مادة البولي بروبيلين
.ECU المتكاملة

Global First:
Two kinds of four-wheel drive
mode for your choice

:ألول مرة
نوعان من وضع الدفع الرباعي
من اختيارك

professional part-time
four-wheel drive (4WD)
Three kinds of driving mode
which can be set to 2H/4H/4L,
satisfying different driving
demands and suitable for
professional off-roaders.

Professional part-time
four-wheel drive (4WD)
Three kinds of driving mode
which can be set to
2H/4H/4L, satisfying different
driving demands and suitable for
professional off-road players.

دفع رباعي ذكي لجميع
التضاريس في الوقت
الحقيقي

سبعة أنواع من وضع القيادة
لتحقيق تغطية الطريق بالكامل
وتلبية احتياجات القيادة لمختلف
.المستخدمين

دفع رباعي احترافي
)4WD( بدوام جزئي

ثالثة أنواع من وضع القيادة يمكن
،2H / 4H / 4L ضبطها على
لتلبية متطلبات القيادة المختلفة
ومناسبة لمحترفي القيادة على
.الطرق الوعرة

 ذو حقن مباشر2.0T محرك بنزين
بشاحن توربيني عالي األداء
2.0T Direct-injection turbocharged
gasoline engine with high-performance

خصيصا على تقوية وتعديل
SAIC Motor NLE-New-Large-Engine تعمل سلسلة
ً

 وقوة حصانية360N • m  مع أقصى عزم دوران يصل إلىSAIC MAXUS D90 أداء

 حصانً ا؛ توفر المركبات األوتوماتيكية أوضاع قيادة متعددة مثل224 قصوى تصل إلى
.Sport  وNormal  وECO

ً
نشاطا للقوة؛ المحرك ُمجهز بمعدات مع
يمكن أن يوفر الوضع الرياضي استجابة أكثر

 مما يحسن الكفاءة بشكل فعال ويقلل من،العديد من المعدات المساعدة اإللكترونية

.استهالك الطاقة

SAIC Motor NLE-New-Large-Engine series specially strengthen and
adjust performance for SAIC MAXUS D90 with the peak torque up to
360N•m and the maximum horsepower up to 224ps.
Automatic vehicles provide multiple driving modes like ECO, Normal and
Sport. Sport mode can provide more active power response; The engine
is equipped with equipment with many electronic auxiliary equipment,
which effectively improves efficiency and reduces energy consumption.

If filled with emotion, then
why fear constant changes?

•

EPS Electronic power steering
Replace traditional H PS hydraulic power steering and
average energy consumption can be reduced by 80%.

•

Electronic Pump
Better control over flow of engine coolant.

•

Electronic Thermostat
Compared with paraffin-thermostat, electronic
thermostat can control the flow of coolant more
accurately and improve the efficiency of engine.

•

Variable displacement air compressor
Effectively reduce the system energy consumption caused
by high fluctuation of air-conditioning’s temperature and
system’ s frequent switch. In addition, it can effectively
reduce the distracting for automobile engine caused by
the periodic clutch of the compressor.

•

Accelerate speed from 0-100km/h in 9.8s
Because of its stronger output power and broad
output range of maximum torque, high-performance
turbocharged engine can equip the vehicle with maximum
acceleration capability at very low rotational speed.

مليئة باإلحساس
لماذا تخاف من التغيير؟

EPS • التوجيه المعزز اإللكتروني
 التقليدي ويمكنHPS استبدل توجيه الطاقة الهيدروليكي
.%80 تقليل متوسط استهالك الطاقة بنسبة
• مضخة إلكترونية
.تحكم أفضل في تدفق سائل تبريد المحرك
• ترموستات إلكتروني
 يمكن للثرموستات، بالمقارنة مع ترموستات البارافين
اإللكتروني التحكم في تدفق سائل التبريد بشكل أكثر دقة
.وتحسين كفاءة المحرك
• ضاغط هواء متغير اإلزاحة
تقليل استهالك طاقة النظام بشكل فعال بسبب التقلبات
.العالية في درجة حرارة تكييف الهواء والتبديل المتكرر للنظام
 يمكن أن يقلل بشكل فعال تشتيت انتباه،باإلضافة إلى ذلك
.محرك السيارة الناتج عن القابض الدوري للضاغط
 ثانية9.8  ساعة في/  كم0-100 • تسريع السرعة من
نظرا لقوة الخرج األقوى ونطاق اإلخراج الواسع لعزم الدوران
ً
 يمكن للمحرك عالي األداء المزود بشاحن توربيني،األقصى
تزويد السيارة بقدرة تسارع قصوى عند سرعة دوران منخفضة
.جدا
ً

The space is tangible but the pattern
is invisible.
Freedom, is endless thirst for ultimate driving pleasure; Freedom, is
stretching your body comfortably, enjoying the ups and downs, and
from now on embracing the world. Freedom, is enthusiasm to leave
behind the distant landscape. From no compromise in heart to an
open-ended, Let desire and passion come into a state of balance and
live freely.

الفضاء ملموس لكن النمط غير مرئي
ً  أن تســترخي، عطــش ال نهايــة لــه لمتعــة القيادة المطلقة؛ الحرية،الحريــة
كليا وتســتمتع

 هــي الحمــاس لتــرى، الحريــة.فصاعــدا تعانــق العالــم
 ومــن اآلن،بالصعــود والهبــوط
ً
، مــن عــدم المســاومة فــي القلــب إلــى النهايــة المفتوحــة.خلفــك المســاحات الواســعة

ِ دع الرغبــة والعاطفــة تدخــل فــي حالــة التــوازن
.وعــش بحريــة

Trans-Beyond airline
business class seats
available for lying flat.
In “1+2” and “1+2+2” seat layout,
the seats can span longitudinally
across the space of the first and
second rows, liberating more
room for front passenger seat,
providing passengers with ultimate
comfort and space, improving
luxury experience. Furthermore,
there are eight kinds of flexible
seat layout from 3 to 8 seats for
your choice.

Real full-size SUV (mm)
• Length 5005
• Width 1932
• Height 1875
• Ultralong wheelbase 2950
Distinguished interior space (mm)
• First row head room 1025
• First row shoulder room 1530
• Second row head room 1005
• Second row shoulder room 1532
• Second row maximum moving distance 1122

Huge luggage space
The second and third rows can
be completely laid flat, forming
a 2.3mx1 .5m space; large trunk
space of 350L-2390L.

مقاعد درجة رجال األعمال
Trans-Beyond لشركة
متاحة لالستلقاء بشكل
مسطح
”2 + 1“ في تخطيط المقعد
 يمكن أن تمتد،”2 + 2 + 1“ و
طوليا عبر مساحة الصفين
المقاعد
ً
 مما يوفر مساحة،األول والثاني
أكبر لمقعد الراكب األمامي ويوفر
،للركاب الراحة القصوى والمساحة
 هناك، عالوة على ذلك.والرفاهية
ثمانية أنواع من المقاعد المرنة من
. مقاعد الختيارك8  إلى3

مساحة ضخمة لألمتعة

يمكن وضع الصفين الثاني والثالث
 لتشكيل،بشكل مسطح بالكامل
 م؛ مساحة1.5 ×  م2.3 مساحة
صندوق األمتعة كبيرة وتتراوح بين
. لتر2390 -  لتر350

Three separate seats of theatre-style in third row. (mm)
• Third row head room 955
• Third row shoulder room 1425
• Third row maximum longitudinal knee space 960
)سيارات الدفع الرباعي كاملة الحجم (مم
5005 • الطول
1932 • العرض
1875 • االرتفاع
2950 • قاعدة عجالت فائقة الطول
)مساحة داخلية مميزة (مم
1025 • مساحة الرأس للصف األول
1530 • مساحة الكتف للصف األول
1005 • مساحة الرأس للصف الثاني
1532 • مساحة الكتف للصف الثاني
1122 • الحد األقصى لمسافة الحركة للصف الثاني
) (مم.ثالثة مقاعد منفصلة بنمط المسرح في الصف الثالث
955 • مساحة الرأس للصف الثالث
1425 • غرفة الكتف للصف الثالث
960 • الصف الثالث أقصى مسافة طولية للركبة

User-friendly storage
space
SAIC MAXUS D90 provides
rich and convenient userfriendly facilities with 35 storage
spaces, gives special care to
each passenger with biggest
convenience and comfort.

مساحة تخزين سهلة
االستخدام

 مرافقSAIC MAXUS D90 يوفر
35 غنية وسهلة االستخدام مع
 ويوفر عناية خاصة،مساحة تخزين
.لكل راكب بأكبر قدر من الراحة

User-friendly facilities
make comfort easier

Air Clean System
Monitor the PM2.5
concentration in car at all
timesand can filter PM2.5
particulate matter, keep the air
fresh and provide comfortable
and healthy ride environment.

Universal Panoramic
Sunroof
Lighting area reaches
1.14 square meters,openable
area reaches 0.53 square
meters; Sunroof control module
is provided by “Bosch.’ and has
clamp-proof function; Electric
window shades with 100%
sun-shading are made from
German imported fabric.

نظام تنظيف الهواء

يقوم النظام بمراقبة تركيز
 في السيارة في جميعPM2.5
األوقات ويمكنه ترشيح جزيئات
نقيا
ً  والحفاظ على الهواءPM2.5
.وتوفير بيئة قيادة مريحة وصحية

فتحة سقف بانورامية
عالمية

 متر1.14 تبلغ مساحة اإلضاءة
 وتبلغ المساحة القابلة،مربع
 متر مربع؛ يتم توفير0.53 للفتح
وحدة التحكم في فتحة السقف
” ولها وظيفةBosch“ من قبل
مقاومة المشبك؛ ستائر النوافذ
الكهربائية مع تظليل الشمس
 مصنوعة من%100 بنسبة
.قماش مستورد ألماني

مجهزة لتعطيك راحة تامة
في كل رحلة

Automatic air conditioning controller in three areas
area 23°C
area 20°C
area 26°C,
HiFi high quality audio
area
Eight independent and exclusive charging ports ensure every passenger have her/his own
charging ports. They do not need to worry about their mobile phones being out of charge
during a long journey. Each user’s social communication needs are completely satisfied.
area Driver and front passenger can enjoy mobile phone wireless charging, USB and
adapter charging mode; Passengers in the second row can enjoy 220V, USB and 12V
power supply;
Passengers in the third row can enjoy 12V power supply and USB charging mode.

 درجة26 المنطقة

تحكم مكيف الهواء في ثالث مناطق
 درجة20 المنطقة
 درجة23 المنطقة
HiFi صوت عالي الجودة
المنطقة

 ال داعي للقلق بشأن. مما يجعل لكل راكب منافذ شحن خاصة به،يوجد ثمانية منافذ شحن مستقلة وحصرية
.نفاد شحن الهواتف المحمولة أثناء الرحالت الطويلة
 يمكن للركاب.USBيمكن للسائق والراكب األمامي االستمتاع بالشحن الالسلكي للهاتف المحمول و
 فولت؛ يمكن للركاب في الصف12  بقوةUSB فولت و220 في الصف الثاني االستمتاع بمصدر طاقة
.USB  فولت ووضع شحن12 الثالث االستمتاع بمصدر طاقة

Fortune 500 استخدام موردي

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 D90 relies on global superior resources and all the
key parts are provided by internationally recognized auto parts suppliers with
reliable quality and outstanding performance.
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

 أكبر صانع للسيارات،SAIC Motor  حققت،Fortune 500 بصفتها شركة عالمية في قائمة
 من خالل.استراتيجيا مع شركات قطع غيار السيارات ذات الشهرة العالمية
 تعاونً ا،في الصين
ً
 بمكونات رئيسية من مورديSAIC MAXUS  تتميز شاحنة،االستفادة من الموارد العالمية
. بجودة جديرة بالثقة وأداء متميز،عالميا
قطع الغيار المشهورين
ً
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

Exterior Colors | األلون الخارجية

Saphire Blue | أزرق

Zircon Red | أحمر

Blanc White | أبيض

Obsidian Black | أسود

Lava Grey | رمادي

Olive Green | زيتي

Aurora Silver | فضي

Amber Gold | ذهبي

Interior Colors | األلون الداخلية

Beige | بيج

Brown | بني

Seats fabric | المقاعد

Black | أسود

مزيج بين الجلد والقماش
Leather & cloth mixed seats

مقاعد جلد
Leather seats

Dashboard panel | مواد لوحة القيادة

Cladded by beige leather | جلد بيج

Cladded by brown leather | جلد بني

Cladded by black leather | جلد أسود

Dyna-wave | متموجة

Carbon fiber | ألياف الكربون

High-tech honeycomb | شكل سداسي

Specification | المواصفات
Maxus D90
7 seater
Elite
2WD (E)

7 seater
Elite
2WD (E)
(2021MY)

7 seater
Executive
4WD (EX)
(2021MY)

7 seater
Executive
4WD (EX)

7 seater
Executive
Luxury4WD
(E.L)

7 seater
Executive
Luxury4WD (E.L)
(2021MY)

Dimension & Wheelbase
length/width/height (mm)
Wheelbase (mm)

2950

Seats Layout

2+3+2

)قاعدة العجالت (مم
تخطيط المقاعد

المحرك وعلبة التروس

Engine & Transmission
fuel type/displacement

 السعة/ نوع الوقود

2.0T Petrol

rated power

القوة المصنفة

165KW/225HP

Transmission type

ناقل الحركة

6 AT

Drive mode

2WD (Rear)

وضع القيادة

4WD

اإلطارات

Tyres
255/60/R18 (Hankook)

•

•
•

255/55/R19 (Continental)

) (هانكوكR18/255/60

•
•

•

•

-

-

265/45/R21 (Continental)

•

•

•

BSV(360°Panoramic image)

-

-

-

-

Front and rear parking sensor

•

•

•

•

•
•

•
•

ESP+EBA (HAS, RMI, HDC)

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Differential lock

-

-

-

-

TPMS tire pressure monitoring system
Driver and sub-driver front Row Side Airbag

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Airbag Curtain

-

-

-

Driver Fatigue Monitor System

-

-

reminder for driver of not fasterning the seatbelt

•
•
•
•
-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

-

Driver and sub-driver airbag

With First-Aid Packet

•
•
•
•

One-touch Up/Down Anti Pinch

-

•
•
•
•
•
•

BSD blind spot monitoring system

-

-

ISOFIX child seat interface
Three-point seat belt for all seats

ADAS intelligent assisted autopilot system (including ACC
adaptive cruise system, LDW lane departure warning, AEB
automatic emergency braking)

-

•
•
•
•
-

•

Driving computer display
USB+12V power port
Bluetooth

) (كونتيننتالR21/265/45

كاميرا الحركة الخلفية

)360°  (صورة بانوراميةBSV

مستشعرات صف سيارة للحركة األمامية والخلفية

 ونظام الثبات،نظام ثبات إلكتروني يشمل حماية نشطة بنظام منع الدحرجة
 ونظام فرامل هيدروليكي،في صعود المرتفعات
قفل تفاضلي إلكتروني للعجالت الخلفية
نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات

وسادة هوائية للسائق وللراكب األمامي

وسائد هوائية جانبية ستائرية لصفوف المقاعد الثالثة
وسائد هوائية جانبية أمامية
نظام مراقبة إرهاق السائق

تذكير للسائق بعدم ربط حزام األمان

نقاط تثبيت مقعد األطفال أيزوفيكس

حزام أمان بثالث نقاط ارتكاز لكافة المقاعد
مع حزمة اإلسعافات األولية

شباك أوتوماتيكي بلمسة واحدة
نظام مراقبة المنطقة العمياء

-

-

-

-

•

•

 ونظام التحذير،أنظمة دعم متقدمة للسائق تشمل مثبت سرعة قابل للتكيف
من ترك حارة القيادة ونظام المكابح الطارئة األوتوماتيكية

•

•

•

•

•

•

 بوصة وبدقة عالية الوضوح12.3 شاشة ذكية باللمس

4.2 inch

4.2 inch

8 inch

8 inch

8 inch

8 inch

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•

Technology and entertainment
12-inch smart high-definition touch screen

) (كونتيننتالR19/255/55
األمان

Security & Safety
Reverse image

األبعاد وقاعدة العجالت

) االرتفاع (مم/  العرض/ الطول

5005/1932/1875

التكنولوجيا والترفيه

شاشة رقمية لمعلومات القيادة
 فولتUSB + 12 منفذ طاقة
بلوتوث

Radio+MP3+AUX+USB
Phone mapping
sound system

•
•
High Quality
Speaker x6

-

•
High Quality
Speaker x6

•
•
High Quality
Speaker x8

-

•
High Quality
Speaker x8

•
•
Surround Sound
High Quality
Speaker x12

-

•
High Quality
Speaker x8

MP3 + AUX + USB + راديو
ربط الهاتف

نظام الصوت

With Mobile Wirless Charging

-

-

-

-

-

2 Memory and Auto-dimming Rear View Mirror Revers Memory

-

-

-

-

-

•
•

نظام الذاكرة مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي

-

•

-

-

-

-

البولي يوريثين متعدد الوظائف

الراحة

Comfort and convenience
Polyurethane Multi-functional

الشحن الالسلكي للهاتف المحمول

Leather Multi-functional with heated Steering Wheel

-

-

-

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

مكسوة بالجلد قابلة للتعديل بأربعة اتجاهات
عجلة قيادة
ّ

Electronic power steering EPS

-

-

-

-

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

مكابح يدوية ميكانيكية

Mechanical handbrake
EPB Electronic Handbrake + Auto-Hold Automatic Parking

-

-

PEPS keyless entry intelligent system and one buttom start

-

-

Cruise control

•

•

Tailgate

-

Manual

Tailgate sensing open
Air Conditioning System
Intelligent induction wiper
Seat Material

Auto

-

-

-

-

manual

manual

automatic 3
zones

auto

-

-

-

•

PVC

Fabric

leather

leather

Door Plank Decorative Pattern

Normal Pattern

automatic 3
zones

•

Auto

•

 نظام تثبيت تلقائي عند صف السيارة+ مكابح يدوية إلكترونية

فتح وغلق األبواب دون استخدام المفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر
مثبت سرعة

باب خلفي كهربائي

مستشعر فتح الباب الخلفي دون استخدام األيدي

auto

نظام تكييف الهواء

•

مساحات الكترونية

leather
Diamond
Pattern

Normal Pattern

نظام توجيه إلكتروني

كسوة المقعد

نمط ديكور لوح الباب
مقعد سائق قابل للتعديل اليدوي بستة اتجاهات

Driver seat manual 6 way

•

•

-

-

-

-

Driver seat 8 directional with electric adjustment +4 directional
electric lumbar support

-

-

•

•

-

-

Driver seat 8 directional with electric adjustment +4 directional
electric lumbar support + 2 sets of memory + massage +
ventilation + heating

 قابلية تعديل مسند الظهر+ مقعد سائق قابل للتعديل اآللي بثمانية اتجاهات
بأربعة اتجاهات

-

-

-

•

•

 قابلية تعديل مسند الظهر+ مقعد سائق قابل للتعديل اآللي بثمانية اتجاهات
 تدفئة+  تهوية+  خاصية التدليك+  ذاكرة إعدادات2  عدد+ بأربعة اتجاهات

•

•

•

-

-

Co-Driver seat 4 directional manual adjustment

•

Co-Driver seat 4 directional with electric adjustment +4 lumbar
support + electric heating

-

-

-

-

•

•

Second row air conditioner outlet

•

•

•

•

•

•

•

•

•

-

-

-

LED Headlight With Automatic Induction Lamp + LED Rear Lamp

-

-

-

Daytime running lamp

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

none

none

Front electric
sunroof

Front electric
sunroof

Panoramic
Sunroof

Spray paint

•

Front electric
sunroof

Chrome plating

Welcome
Pedal(No Light)

Front and rear fog lights
Sunroof
Sidestep
Welcome Pedal(With Light)

Spray paint

•

Chrome plating

•

Chrome plating

Welcome
Pedal(No Light)

Welcome
Pedal(With
Light)

Welcome
Pedal(With
Light)

Electric rearview mirror with heating

•

•

-

-

-

-

Electric foldable rearview mirror with heating

-

-

•

•

•

•
•

•

Manual anti-glare inner rearview mirror

•
•

-

-

Automatic anti-glare inner rearview mirror

-

-

-

-

•

•

Grille

High Radiator

مخرج مكيف هواء الصف الثاني

المواصفات الخارجية

Exterior
Halogen lens headlight + halogen taillight

 اتجاهات للتعديل اليدوي4 مقعد الراكب

 تدفئة+  دعم أسفل الظهر4 +  اتجاهات مع تعديل كهربائي4 مقعد الراكب
كهربائية

High Radiator

Starry Radiator

 مصابيح خلفية هالوجين+ مصابيح أمامية بعدسات هالوجين
LED  مصابيح خلفية+  قابلة للتكيفLED مصابيح أمامية
إضاءة أمامية نهارية

مصابيح ضباب أمامية وخلفية
فتحة سقف
دواسات جانبية
)دواسة الترحيب (مزودة بإضاءة
مرآة رؤية خلفية مع مضاد تكثف المياه

مرآة رؤية خلفية قابلة للطي اآللي مع مضاد تكثف المياه

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية المضادة للوهج

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية المضادة للوهج

الشبك األمامي

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

