




Spacious
through Great Design!

مساحة واسعة
بتصميـــم يخطــف األنظــار



Advanced Technology 
Leading to Great Future

The brand new G10 integrates cutting-edge technology to 
provide you with more driver-oriented configurations. Be it 
the Car-Link human-vehicle smart interaction system, the 
touch-free smart sensing rear door, or the smart anti-squeeze 
automatic sliding doors on both sides are all in place to create a 
more convenient experience for you. 

At the same time, the brand new G10 provides a comprehensive 
safety protection with EURO 5 star safety standards. Adopting 
the new generation Bosch ESP9.1 electronic stabilization 
assistance system, it is proactive in safety guarantee. The 
world’s leading Layer build double welting technology gives you 
more than 50% of super high intensity and high intensity steel 
utilization rate, a passive safety shield that gives you reliability 
way above same grade vehicle and allows you to drive carefree.

التي  الحلول  من  بمزيد  لتزويدك  التقنيات  أحدث  تماًما  الجديدة   G10 تدمج 
السائق  بين   Car-Link الذكي  التفاعل  نظام  ذلك  كان  بالسائق. سواء  تهتم 
والمركبة، أو الباب الخلفي الذكي الذي ال يحتاج للمس، أو األبواب المنزلقة 
مكانها  في  كلها  الجانبين،  كال  على  للضغط  المضادة  الذكية  األوتوماتيكية 

لخلق تجربة أكثر مالءمة لك.

في الوقت نفسه، توفر G10 الجديدة تماًما حماية شاملة للسالمة مع معايير 
السالمة EURO 5 ذات الخمسة نجوم. اعتماًدا على الجيل الجديد من نظام 
بوش ESP 9.1 للمساعدة في التثبيت اإللكتروني، فهو استباقي في ضمان 
السالمة. تمنحك تقنية اللحام المزدوج لبناء طبقات المركبة أكثر من %50 
من معدل استخدام الفوالذ عالي الكثافة القوة، وهو درع أمان دائم  يمنحك 
موثوقية أعلى من المركبات من نفس الدرجة ويسمح لك بالقيادة دون قلق.

تكنولوجيا متطورة 
تقود إلى مستقبل عظيم

Car-link human-computer smart interaction system 
can synchronize mobile phone and big screen, resulting 
in a convenient interactive touch control.

Integrated body, Layer Build double layer welding 
technology, making passive safety stronger.

 Car-link والكمبيوتر  اإلنسان  بين  الذكي  التفاعل  لنظام  يمكن 
تحكم   إلى  يؤدي  مما  الكبيرة،  والشاشة  المحمول  الهاتف  مزامنة 

تفاعلي مالئم.

هيكل متكامل، تقنية لحام طبقة مزدوجة،
لمزيد من األمان والسالم

Nivomat fully automated driving control system, 
combining comfort driving and maneuvering.

نظام Nivomat للتحكم في القيادة مؤتمت بالكامل،
يجمع بين الراحة والمناورة.



Smart anti-squeeze automatic sliding door system on 
both sides makes stepping in and out more convenient 
and safe.

Touch-free smart sensing rear door to thoroughly
free up your hands.

Comprehensive parking
assistance system

نظام الباب االنزالقي األوتوماتيكي الذكي المضاد للضغط على كال 
الجانبين يجعل الدخول والخروج أكثر راحة وأماًنا.

الباب الخلفي الذكي الذي ال يعمل باللمس
لتحرير يديك تماًما.

نظام شامل للمساعدة
في وقوف السيارات

Smart lane-switching feature, gives pre-warning on the 
risk of lane-switching and to avoid blind spots during 
driving.

360-degree panorama video coverage to eliminate 
blind spot and make driving safer.

Latest generation of Bosch ESP 9.1 electronic 
stabilization assistance system to provide full control 
on safety.

ميزة التبديل الذكي للمسار، توفر تحذيًرا مسبًقا من مخاطر تبديل 
المسار وتجنب النقاط العمياء أثناء القيادة.

تغطية فيديو بانوراما بزاوية 360 درجة للتخلص من النقاط العمياء 
وجعل القيادة أكثر أماًنا.

أحدث جيل من نظام Bosch ESP 9.1 اإللكتروني للمساعدة في 
االستقرار لتوفير التحكم الكامل في السالمة.

With ESP

Without ESP



Spacious  
Achieving Great Pattern

The brand new G10 is equipped with supreme first-class 
executive seat with 10 adjustments. Ventilation and heating 
function is all in place to create an exclusive journey. Adopt 
magic box inner cabin design for the first time to achieve 
spacious seven-seat inner cabin which can also accommodate 
up to nine seats to satisfy customers’ demand on big space and 
multi-functions. The floor rail layout creates the “golden second 
row”, which has maximum spaceof  1,070mm at second row and 
1230mm at the third row, giving more space to everyone.. The 
25001 trunk gives you more room for your luggage. Rotating and 
flipping seat is optional, which not only makes it convenient 
for passengers also provides more spacious room for loading, 
satisfying your need to load more luggage.

إمكانية   10 مع  األولى  الدرجة  من  تنفيذي  بمقعد  الجديدة   G10 تجهيز  تم 
لخلق  جاهزة  والتدفئة  التهوية  وظيفة  إن  اتجاهات.   10 بـ  المقعد  تعديل 
السحري  الصندوق  نظام  الداخلية  المقصورة  استخدم تصميم  رحلة حصرية. 
يمكن  والتي  مقاعد  سبعة  ذات  واسعة  داخلية  مقصورة  لتحقيق  مرة  ألول 
كبيرة  الى مساحة  الحاجة  عند  إلى تسعة مقاعد  ما يصل  أيًضا  أن تستوعب 
ووظائف متعددة. يخلق تخطيط “الصف الثاني الذهبي”، والذي تبلغ مساحته 
الثالث،  الصف  في  ملم  و1230  الثاني  الصف  في  ملم   1،070 القصوى 
يعد  ألمتعتك.  أكبر  مساحة  األمتعة  صندوق  يمنحك  للجميع..  أكبر  مساحة 
للركاب، كما يوفر  اختيارًيا، مما يجعله مريًحا  للدوران والقلب  القابل  المقعد 

مساحة أكبر لتحميل المزيد من األمتعة.

مساحة كبيرة  
وتقسيم ممتاز

Massage مساج

Ventilation

Heating

تهوئة

تدفئة

مقعد سائق قابل للتعديل بـ 10 اتجاهات 
10-way Executive Seat

يمكن تحريك المقعد لالمام أو الخلف
Seat can be adjusted forward and backward horizontally

تعديل طول مسند القدم
Foot rest extension adjustment

مسند قدمين قابل للتعديل
Foot rest vertical adjustment

مسند الظهر قابل للتحرك لالمام والخلف
The angle of the back of the seat can adjusted

مسند رأس قابل للتعديل
Head cushion adjustment



Full rail, forward and 
backward adjustment

سكة كاملة، تعديل لألمام 
والخلف

Maximum distance between 
the two rows is 1400mm

مسافة كبيرة بين الصفين
تصل إلى  1400 مم

Rotating seat for convenient 
communication

مقعد دوار
للتواصل المريح

The seat of the third row 
can be flipped to the side

يمكن قلب مقعد الصف
الثالث إلى الجانب

9 Seats
cabin design

7 Seats
cabin design

تصميم داخلي
9 مقاعد

Maximum luggage space can 
reach 2500L

مساحة كبيرة لألمتعة
تصل إلى 2500 ليتر



Great Power  
Inspiring Great Capacity

The brand-new G10 entering the market with full force. Equipped with 2.0T engine, it supports you 
to take the lead in your career. Powered by a 2.0 litre turbocharged GDI engine with 225 hp and 345 
Nm With maximum of 82.5kW/L, its power could be compared to 3.0L aspirated engine, but with 30% 
less fuel consumption. 

With such a great performance, the G10 reaches a top speed of 190 km/h top and accelerate from         
0 to 100km/h in 10.2s. The high efficiency brings you huge competitive advantage.

تدخل العالمة التجارية الجديدة G10 السوق بقوة كاملة. مزودة بمحرك 2.0T، توفر لك الدعم الكمل لترتقي بحياتك. 
مدعوم بمحرك GDI بسعة 2.0 لتر بقوة 225 حصان و 345 نيوتن متر بحد أقصى 82.5 كيلو وات / لتر، يمكن مقارنة 

قوتها بمحرك بسعة 3.0 لتر، ولكن مع استهالك أقل للوقود بنسبة %30.

مع هذا األداء الرائع، تصل G10 إلى سرعة قصوى تبلغ 190 كم / ساعة وتتسارع من 0 إلى 100 كم / ساعة في 10.2 
ثانية. تجلب لك الكفاءة العالية ميزة تنافسية ضخمة.

قدرة كبيرة 
وملِهمة

2.0L naturally aspiring engine
Maximum power can reach 105kW, while maximum torsion reach 2I0N*m. Strong power 
is combined with ultra-low fuel consumption. Consumption per 100km is as low as 10.2L.

ZF 6 speed manual gearbox
Powerful gear box with a swifter and smoother response to gear shifting, to help provide 
a comfortable riding and driving experience. This big MPV is as excellent as it is. 

محرك بنزين 2.0 لتر
يمكن أن تصل القوة القصوى إلى 105kW، بينما يصل عزم الدوران األقصى إلى N.m 210. يتم الجمع 

بين القوة القوية واستهالك الوقود المنخفض للغاية والذي يصل إلى 10.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

علبة تروس يدوية ZF بـ 6 سرعات
علبة تروس قوية مع استجابة أسرع وأكثر سالسة لتغيير السرعات، للمساعدة في توفير تجربة قيادة وقيادة 

مريحة. نظام MPV رائع وممتاز كما هو.



محرك توربو حقن مباشر 2.0 ليتر
2.0T turbo charged direct inject engine





Suppliers  
Behind our Strength is the Solid Support

from Fortune 500 Suppliers

الموردين  
Fortune 500 وراء قوتنا الدعم القوي من موردي





ناقل الحركة 1
 6AT Automatic Gearbox 

BMW 3 series, 5 series, Passat

إكسسوارات لوحة العدادات 2
 Dash Board Accessories 

Lacrosse, GL8

مفصل التوجيه، الفرامل 3
 Steering Knuckle, Brake Disk 

Passat, Buick SUV 

عمود التوجيه 4
 Steering Column 

Mercedes Benz, BMW

تجميع وحدة التحكم 5
 Console Assembly 

Lacrosse, Audi A6

نظام إغالق األبواب 6
 Door Lock System 

VW, GM 

نظام التبريد 7
 Cooling System 

Lacrosse, VW

جهاز التوجيه 8
 Power Steering Gear 

Hyundai, GM 

المولد 9
 Starter, Generator 

Mercedez Benz, Cadillac

قابض السيارة 10
 Clutch

Mercedez Benz, BMW

مكييف الهواء 11
 Air  condition

VW, GM

الفرامل األمامية، معزز الفراغ ومجموعة األسطوانة الرئيسية 12
 Front Brake Caliper, Vacuum Booster and Master 

Cylinder Assembly 
GL8, Cadillac 

مضاد الصدمات 13
 Front and Rear Shock Absorber 

Audi, GM, VW

اإلطارات 14
 Tire

Mercedes Benz GLK, BMW X3

ضبط الشاصي 15
 Chassis Tuning

Aston Martin, Jaguar, Audi

نظام العادم 16
 Exhaust System 

SKODA

 نظام ناقل الحركة 17
 Transmission Shaft 

Mercedes Benz, BMW, VW

تجميع مضخة الوقود 18
 Fuel Pump Assembly BCM

GM, Roewe

19 ABS و ESP ،وسادة هوائية
 ABS & ESP, Airbag ECU

Cadillac, Audi A4, A6

مشغل غطاء الوقود 20
 Fuel Filler CAP Lock Actuator  

Lacrosse, Touran

ظفيرة 21
 Harness  

Tiguan, Touran

فتحة السقف 22
 Sunroof

GM GL8, BMW XI

مسكات األبواب الداخلية والخارجية 23
 Inside and Outside Opening Handles

Mazda, Honda

Integrating Advantages of Fortune 500 Suppliers

As a global Fortune 500 company, SAIC Motor, the largest automaker in 
China, has achieved strategic cooperation with world-renowned auto parts 
companies. Taking advantage of global resources, whole vehicle of SAIC 
MAXUS Vehicles features key components from world famous spare parts 
suppliers, with trustworthy 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 
االستفادة من الموارد العالمية، تتميز سيارات SAIC MAXUS بمكونات رئيسية من موردي 

قطع الغيار المشهورين عالمًيا، بجودة جديرة بالثقة وأداء متميز.



Exterior Colors | األلون الخارجية

Jewelry Blue | أزرق Blanc White | أبيض Aurora Silver | فضي

Lava Grey | رمادي Amber Gold | ذهبي Obsidian Black | أسود



Specification | المواصفات

Maxus G10

7 seater MPV 2.0 AT 9 seater MPV 2.0 AT

Dimensions األبعاد

Length*Width*Height (mm) 5168 x 1928 x 1980 الطول * العرض * االرتفاع  )مم(

Wheelbase (mm) 3200 قاعدة العجالت )مم(

Seat Layout 2+2+3 2+2+2+3 تخطيط المقاعد

Engine, Transmission, Wheels and Tyres المحرك، ناقل الحركة، اإلطارات

Engine Type 2.0TGI نوع المحرك

Transmission 6AT ناقل الحركة

Max. Power (Kw) 165 )Kw( القوة القصوى

Max. Torque (Nm) 345 أقصى عزم الدوران )نيوتن متر(

Max. Speed (Km/h) 190 السرعة القصوى )كم / ساعة(

Combined Consumption 10.3 استهالك الوقود

16-inch Alloy wheels • • إطارات ألمنيوم مقاس 16 بوصة

Chassis System الشاصي

Front Suspension Macpherson التعليق األمامي

Rear Suspension 5-link Spiral Spring التعليق الخلفي

Steering System Hydraulic Power Assisted نظام التوجيه

Brake System Discs Front & Rear نظام الفرامل

Exterior المواصفات الخارجية

Headlight—Lens • • المصباح االمامي

LED High-mounted Stop Light • • مصباح توقف LED عالي التثبيت

Driver Windows One touch Auto Up/
Down Function with Jam-protection • • ميزة تنزيل ورفع شباك السائق اوتوماتيكيا

Single Sliding Door • • باب منزلق واحد

Interior المواصفات الداخلية

Beige Interior • • الداخلية بيج

Gray Interior - - الداخلية رمادي

Central Console • • وحدة التحكم المركزية

Dual Cup Holder on Instrument Panel • • حامل أكواب مزدوج على لوحة العدادات

Rear Storage Compartment & Cup 
Holders • • حجرة تخزين خلفية وحوامل أكواب

Seat Materia - Premium Woven • • مواد المقاعد - منسوجة فاخرة

6-way adjustment Driver Seat • • مقعد السائق قابل للتعديل بـ 6 اتجاهات

All Slide Seats • • جميع المقاعد قابلة للتحريك

Front Reading Light • • ضوء القراءة األمامي

Coat Hooks • • عالقات المعاطف

Safety Equipment تجهيزات السالمة

High-strength Unibody • • هيكل عالي القوة

Bumper Beam Front Door • • الباب األمامي محمي بالمصد

Telescopic Steering Column • • عمود التوجيه التلسكوبي

ABS+EBD • • ABS + EBD

Driver Airbag • • وسادة هوائية للسائق

3-point Seatbelts for All Seats • • أحزمة أمان ثالثية النقاط لجميع المقاعد

ISOFIX Child Seat Interface • • ISOFIX نظام مقعد الطفل

Auto latch • • مزالج تلقائي

Engine Immobiliser • • مانع تشغيل المحرك

Rear Windows Defroster • • مزيل الصقيع للنوافذ الخلفية

Rear Wiper • • مساحة خلفية

Technology Equipment تجهيزات التكنولوجيا

CANBUS System • • نظام كانبوس

Central Lock • • قفل مركزي

Parking Sensors • • مجسات وقوف السيارات

Manual A/C • • مكيف هواء يدوي

Rear A/C Independent Vent • • فتحة تكييف خلفية مستقلة

Entertainment System نظام الترفيه

Radio+MP3+AUX • • MP3 + AUX + راديو

6 Speakers • • 6 مكبرات صوت

Remarks: • Available - Not available
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