Features
•

LED Headlamp

•

Three Driving Mode (ECO/POWER/NORMAL)

•

Thermoforming Technology

•

6 Airbags

•

LED Headlamp with Adaptive Front System

•

360 degree Surround View Monitoring system

•

Lane Departure Warning System

•

Double Pre-tensioned Seat Belt

•

PEPS Remote Keyless Entry

•

Second-row Seat Folding Function

•

AC for Second Row

Highlights
•

Superior Vehicle Towing Ability

•

A-NCAP Five-star Collision Safety Design

•

3-point Seatbelts for All Passenger

•

6AT

•

High-resolution Touch Screen (10’)

•

Super Large Second Row Space

•

21 Large Storage Spaces

•

Electric 6-way Adjustable Driver And front
Passenger Seat

المميزات
LED • كشافات

)ECO / POWER / NORMAL( • ثالثة أوضاع للقيادة
• تقنية التشكيل الحراري
 وسائد هوائية6 •

 مع نظام أمامي متكيفLED • كشافات

 درجة360 • نظام مراقبة الرؤية المحيطية
• نظام تحذير مغادرة المسار

مسبقا
• حزام أمان مزدوج مشدود
ً

PEPS • دخول بدون مفتاح عن بعد
• خاصية طي مقاعد الصف الثاني
• تكييف للصف الثاني

المزايا
• قدرة فائقة على سحب السيارة

A-NCAP • تصميم أمان من فئة الخمس نجوم
• أحزمة أمان ثالثية النقاط لجميع الركاب
 سرعات6 • ناقل حركة أوتوماتيكي

) انش10( • شاشة لمس عالية الدقة
جدا للصف الثاني
ً • مساحة كبيرة
 مساحات تخزين كبيرة21 •

 اتجاهات كهربائية قابلة للتعديل للسائق ومقعد الراكب6 •
األمامي

التصميم

شكل خارجي جريء ومميز

Style

!Bold & Daring

Baggage Holder
Extend space and add to
bold touch

حامل األمتعة

يزيد المساحة ويضيف لمسة
جريئة

Bed Liner
A variety of materials are
available to meet
diversified demands

حامي لمساحة
التحميل الخلفية

تتوفر مجموعة متنوعة من المواد
لتلبية مختلف االحتياجات

Side Step
Full-range of high chassis
standard bringing
convenience of getting on
and off

دواسات جانبية

مجموعة كاملة من معايير
الشاسيه العالية توفر الراحة في
الصعود والنزول

LED Headlamp
Adjustable height of low
beam and high beam, ideal
for all-weather driving,
bringing safety and style

LED كشافات

ارتفاع قابل للتعديل للضوء
 مثالي،المنخفض الضوء العالي
،للقيادة في جميع األحوال الجوية
مما يوفر األمان واالناقة

Front Grille
Straight front grille, elegant
and masculine, rich in
layers, three-dimensional

الشبك األمامي

،شبك أمامي مستقيم
 غني،أنيق ورجولي
بتصميم ثالثي األبعاد،بالطبقات

Taillight
Industrial decorative design,
light shape and tailgate
extend the visual width

الضوء الخلفي

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

التكنولوجيا

صلبة كصالبة الطرق الوعرة

Technology

As wild as the road

VM 2.8T Diesel Engine
Adopting
VGT
variable-section
turbocharging
technology,
low-speed
and high-torque, with maximum torque
of 360N·M and Maximum power 110KW.
adopts BOSCH third-generation highpressure common rail direct fuel injection
technology with a combined consumption
as low as 7.5L/100KM.

NEL 2.0T
Comfortable Passenger Vehicle Gasoline
Engine with International leading engine
technology.

4G69 2.4L
High Efficiency Commercial Gasoline
Engine, powerful, with low fuel
consumption

 تيربوNEL 2.0

محرك بنزين مريح لسيارات الركاب مزود بتقنية
.محركات عالمية رائدة

 ليتر4G69 2.4 محرك

، قوي،محرك بنزين تجاري عالي الكفاءة
.مع استهالك منخفض للوقود

VM 2.8T محرك ديزل

اعتماد تكنولوجيا الشحن التوربيني متغير
السرعة المنخفضة والعزم، VGT المقطع
 وقوة360N.M  مع أقصى عزم دوران،العالي
 تعتمد الجيل الثالث من.110KW قصوى
تقنية الحقن المباشر للوقود عالي الضغط من
 بسكة مشتركة مع استهالك مجمعBOSCH
. كيلومتر100 /  لتر7.5 يصل إلى

هيكل عالي القوة

السيارة بأكملها مصنوعة من إطار عالي القوة وهيكل الشاسيه أكثر
 يؤدي إلى زيادة، الفوالذ عالي القوة واللحام اآللي الكامل.صالبة
. ويتيح قدرة سحب فائقة للمركبة،%30 الصالبة بنسبة

قدرة تسلق ممتازة

، درجة27.2  وزاوية اقتراب، مم215 مع خلوص أرضي رائد يبلغ
%54  مما يجعل منحدر التسلق، درجة24 وزاوية مغادرة تبلغ
.ويجعل المرتفعات سلسة

High Strength Chassis
The whole vehicle is made of high-strength frame and
the chassis structure is more solid. High-strength
steel and full robot welding, results in a 30% increase
in stiffness, and enable a superior vehicle towing ability.

Excellent Climbing Capacity
with a leading 215mm ground clearance, 27.2 degrees
approach angle, 24 degrees departure angle, results
in making climbing slope 54% and making the
highland smooth.

نظام الدفع الرباعي

القفل التفاضلي للمحور الخلفي

يأتي القفل التفاضلي للمحور الخلفي من إيتون بالواليات المتحدة
 ويتوفر القفل التلقائي عندما يصل فرق سرعة العجلة،األمريكية
. وهو أمر ضروري لظروف الطريق الصعبة، دقيقة/  لفة100 إلى

Rear Axle Differential Lock
Rear axle differential lock comes from Eaton, USA,
automatic locking available when wheel speed
difference reaches 100 rev/min, a must for difficult road
conditions.

ثالثة أوضاع للسائق

 هو نفس نظام الدفعBorgwarner نظام الدفع الرباعي
الرباعي للعديد من العالمات التجارية المعروفة على الطرق
 ويمكنه التبديل بين الدفع بالعجلتين والدفع الرباعي،الوعرة
4  يمكن للتروس، في نفس الوقت.عالي السرعة دون توقف
 مما يسهل الخروج من، مرة2.5 لتر زيادة عزم الدوران بمقدار
.أي موقف أو مشكلة

 قابل للتطبيق على الطرق الممهدة أو عدم وجود:الوضع االقتصادي
حمولة أو حمولة خفيفة لتحسين االقتصاد في استهالك الوقود
 ينطبق على الحصى أو الرصيف أو التحميل:الوضع العادي
 بينما زاد استهالك الوقود%5  زيادة الطاقة بنسبة:وضع الطاقة
 فقط؛ تنطبق على ظروف الطريق المعقدة أو األحمال%2 بنسبة
الثقيلة للحصول على أداء أقوى

Four-wheel Drive System

Three Driver Modes

Borgwarner’s four-wheel drive is the same four-wheel
drive system for many well-known off-road brands, can
switch between two-wheel drive and high-speed fourwheel drive without stopping. At the same time, the
4L gear can enlarge the torque by 2.5 times, making it
easier to get out of any trouble

ECO Mode: applicable to paved roads or no-load and
light load for better fuel economy
NORMAL Mode: applicable to gravel, pavement or loading
POWER Mode: 5% power increase while fuel consumption
only increased by 2%; applicable to complex road
conditions or heavy loads for stronger performance

Intelligent Technology
•
•
•
•
•
•
•

High-Resolution Touch Screen (10”)
Three Driver Mode NORMAL/ECO/POWER
Cruise Control
parallel parking Assist
Headlamp AutoLight
Rain-Sensing Wiper
Power folded Rearview Mirror with Heater

Comfort and Convenience
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 speed automatic transmission
6-way Electric Leather Seats with heating
Keyless Entry
Automatic AC
NVH Mute Design
Bluetooth
12V+USB
Multifunction Steering Wheel
One-button Power Window with jamming Protection
Electronic Inner Anti-glare Rearview Mirror

Safety
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A-NCAP Five-star Collision protection
6 Airbags
LED Headlamp With Adaptive Front System
Lane Departure Warning System
Fatigue Driving Warning
Electronic stability control (ESP)
( including ABS+EBD+HHC+TCS+HBA)
Reverse Camera
TPMS Tire Pressure Monitoring System
Double Pretensioned Seatbelt
Four wheel Disc Brake
Rear Parking Sensor

تكنولوجيا ذكية

) بوصات10( شاشة لمس عالية الدقة
 طاقة/  اقتصادي/ ثالثة أوضاع تشغيل عادي
مثبت السرعة
مساعد الركن الموازي
كشافات إضاءة تلقائية
ممسحة استشعار المطر
ً
كهربائيا مع سخان
مرآة رؤية خلفية مطوية

•
•
•
•
•
•
•

الراحة والمالءمة

 سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي6
 اتجاهات مع تدفئة6 مقاعد جلدية كهربائية بـ
دخول بدون مفتاح
مكيف آلي
 تصميم كتم الصوتNVH
بلوتوث
12V + USB
عجلة قيادة متعددة الوظائف
نافذة كهربائية بزر واحد مع حماية من التشويش
مرآة الرؤية الخلفية اإللكترونية الداخلية المضادة للوهج

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أنظمة السالمة

A-NCAP تكنولوجيا حماية التصادم من فئة الخمس نجوم
 وسائد هوائية6
 مع نظام أمامي متكيفLED كشافات
نظام تحذير مغادرة المسار
تحذير من إرهاق القيادة
ABS + EBD + ) (بما في ذلكESP( التحكم اإللكتروني بالثبات
)HHC + TCS + HBA
الكاميرا العكسية
TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات
حزام األمان مزدوج الشد
فرامل قرصية للعجالت األربع
حساس وقوف خلفي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أنظمة السالمة

االنتباه إلى التفاصيل مع الحماية الشاملة

Safety

Attention to Details with All-round Protection

A-NCAP معيار السالمة من فئة الخمس نجوم

تكنولوجيا التشكيل الحراري للصلب

تقنية اللحام بالليزر

 بالوفاءT60 تسمح بنية الجسم المتقدمة والتكوين عالي التقنية لـ
.A-NCAP بأحدث معايير السالمة األسترالية من فئة الخمس نجوم

، ميجا باسكال1500 حراريا بقوة إنتاجية تبلغ
تم اعتماد فوالذ مشكل
ً
 يصل،  بأكملهB  ويحتوي على العمودC  إلى العمودA يمتد من العمود
 مما يوفر،%68 الفوالذ فائق القوة المستخدم في السيارة بأكملها إلى
حماية شاملة لـلركاب

 مما،تُ ستخدم تقنية اللحام بالليزر في األجزاء الرئيسية لإلطار والجسم
.يجعل الهيكل أكثر صالبة والجسم أقوى

A-NCAP Five-star Safety Standard

Thermal-formed Steel Technology

Laser Welding Technology

Advanced body structure and high-tech configuration allows
T60 to meet the latest Australian A-NCAP five-star safety
standard.

A thermal-formed steel with a yield strength of 1500Mpa is
adopted, extending from column A to column C and containing
the entire column B, the ultra-high-strength steel used in
the whole vehicle is up to 68%, providing comprehensive
protection for passengers

The laser welding technology is used in the key parts of the
frame and body, which makes the chassis more solid and the
body stronger.

 وسائد هوائية6

 وسائد هوائية لتوفير6 تم تكوين
.شموال للركاب
حماية أكثر
ً

6 Airbags
6 airbag is configured to
provide more comprehensive
protection for passengers.

حزام أمان مزدوج
ً
مسبقا
مشدود

متطور ومجهز بحزام أمان مزدوج
في الخلف لحماية الركاب في
.جميع األوقات

Double Pretensioned Seat Belt
advanced and equipped
with Double Pretensioned
seatbelt in the rear to protect
passengers at all times.

أحزمة أمان ثالثية النقاط لجميع الركاب

مــزودة بأحزمـــة أمـــان ثالثيـــة النقـــاط لجميـــع الركـــاب لضمــان مزيد
.من السالمة

3-Point Seatbelts for All Passengers
LDW مجهزة بنظام تحذير مغادرة المسار

Equipped with 3-Point Seatbelts for All Passengers to
further ensure safety.

 تبدأ،عندما تكون السرعة الجانبية للمركبة قريبة من خط المسار
.وظيفة التحذير من مغادرة المسار في التنبيه لضمان سالمة السائق

LDW Lane Departure Warning
When the lateral speed of lane is close to lane line,
the lane departure warning function starts to alarm to
ensure the safety of the driver.

 التحكم في الثبات- مجهزة بـ (بدء المنحدرات
) (التحكم في هبوط المنحدرات+ )االلكتروني

 المدمج، األلمانيBosch ESP9.1 يمكن أن يضمن استخدام نظام
، وغيرها من الوظائفRMI  وHBA  وTCS  وEBD  وABS مع
 وHHC  يتم استخدام،وبناء على ذلك
.استقرار القيادة بشكل أفضل
ً
. مما يجعل المنحدر أسهل،HDC

 مع نظام أمامي متكيفLED كشافات

تلقائيا مع ظروف الطريق لتوفير تجربة قيادة أفضل
AFS يتغير نظام
ً

Adaptive Front System
AFS automatically changes with the road conditions to
provide better driving experience

Equipped with ESP+HHC (Hill-start Hold
Control) + HDC (Hill Descent Control)
The use of German Bosch ESP9.1 system, integrated with
ABS, EBD, TCS, HBA, RMI and other functions, can better
ensure the stability of driving. And based on this, HHC
and HDC are utilized, making the ramp easier.

 درجة360 نظام الرؤية المحيطية

 تم تثبيت. يتم تثبيت نظام الرؤية المحيطية في البيك اب،ألول مرة
الكاميرات األربع في االتجاهات األمامية والخلفية واليسرى واليمنى
. والتي يمكنها مراقبة حالة الطريق في الوقت الفعلي،لهيكل السيارة

360 Surround View Monitoring
For the first time, the 360 Surround View Monitoring is
installed on the pick-up. The four cameras are installed in
the front, rear, left and right directions of the vehicle body,
which can monitor road condition in real time.

فرامل العجالت األربع

إن تبديد حرارة الفرامل القرصية والكبح تحت ظروف الطريق المختلفة
 مما يمنع بشكل فعال قوة الكبح من االنزالق تحت، مستقر للغاية
.ظروف الطريق المختلفة

Four Wheel Brake
Disc brake heat dissipation and braking under different
road conditions is extremely stable, effectively
preventing the braking force from getting loose under
different road conditions.

Strict Road Test
The vehicle has passed routine durability of over 1 million
kilometers, the high-load endurance test of 200,000
kilometers as well the high-temperature and high-altitude
plateau test, allowing T60 to have the capacity under
extreme conditions. It also passed the 100-day salt spray
anti-corrosion test that exceeds industry standar, as well
as got verified by 10-year road intensified corrosion test.

اختبار الطريق الصارم

 واختبار، لقد اجتازت السيارة المتانة الروتينية ألكثر من مليون كيلومتر
 كيلومتر باإلضافة إلى اختبار200000 التحمل عالي الحمولة لمسافة
 بالحصولT60  مما يسمح لـ، درجة الحرارة العالية واالرتفاعات العالية
 كما اجتازت اختبار مقاومة.على السعة في ظل الظروف القاسية
،  يوم والذي يتجاوز معايير الصناعة100 التآكل برذاذ الملح لمدة
وكذلك تم التحقق منه من خالل اختبار التآكل المكثف على الطريق
. سنوات10 لمدة

ضغط اإلطارات ومراقبة درجة الحرارة

مراقبة ضغط اإلطارات ودرجة الحرارة لتجنب الخطر الناجم عن
. مما يحسن بشكل كبير من سالمة القيادة،الثقوب بشكل فعال

Tire Pressure Temperature Monitoring
Real-time monitoring of tire pressure and temperature
to effectively avoid the danger caused by punctures,
greatly improving driving safety.

تجربة القيادة

مزيج مثالي من التحكم والراحة

Riding Experience

A Perfect Combination of Control and Comfort

أكثر من مجرد سيارة

 تأخــذ زمـــام المبـــادرة في اعتمــاد طــالء قابل،صديقــة للبيئـــة
 وجلد،RTO  ونظام تنقية،EPP للذوبــان في الماء وصديـــق للبيئة
صديق للبيئة ومواد الصقة صديقة للبيئة لتقليل انبعاثات المركبات
 رسالتنا واحدة داخل.العضوية المتطايرة بشكل فعال في السيارة
.السيارة وخارجها

The Whole Car is more
Environmentally Friendly, Takes the lead in adopting
EPP environmentally friendly water-soluble paint, RTO
purification system, environmentally friendly leather and
environmentally friendly adhesive to effectively reduce
VOC emissions in the car. Our message is one, inside and
outside the car.

 بوصات10 أول من اعتمد شاشة كبيرة بحجم

. بوصات) لتجربة قيادة أكثر متعة10( شاشة لمس رائدة عالية الدقة

The First to Adopt 10-inch Big Screen
Leading High-Resolution Touch Screen (10’) for a more
enjoyable driving experience.

PEPS دخول بدون مفتاح عن بعد

أحدث نظام الدخول عن بعد بدون مفتاح ثورة في تكوين البيك أب
.لتوفير الراحة

PEPS Remote Keyless Entry
Remote Keyless Entry completely revolutionized pickup
configuration for comfort

 اتجاهات6 مقعد سائق وراكب قابل للتعديل بـ

 ممــا يوفر تجربــــة، اتجاهـــات6 كهربائيـــا بـ
تعديـــل
أول مـــن يمتلـــك
ً
ً
.ركوب ممتعة

Electric 6-way Adjustable Driver
and Front Passenger Seat
First to carry 6-way electric adjustment, bringing fun
riding experience.

تكييف للصف الثاني

.يشتمل على تكييف للصف الثاني لراحة كاملة

AC for Second Row
Includes an AC for Second Row for full ride comfort.

الصف األمامي

 وهذا التصميم يجعلها، درجة150 يمكن تسوية المقاعد األمامية حتى
.أفضل من تلك الموجودة في نفس الفئة

Front Row
The front seats can be flattened up to 150 degrees, and
the humanized design superior to that of the same class
pickup.

Rear Row Space
Exceeding Similar Class
The rear row space has reached 965mm
creatively, making it the pickup with largest
rear space in its class.

Second-row Seat
Folding Function
The design of folding function of secondrow seats greatly expands the loading space
of whole vehicle.

مساحة خلفية كبيرة

 ملم965 وصلت مساحة الصف الخلفي إلى
 مما يجعلها شاحنة بيك آب مع، بشكل خالق
.أكبر مساحة خلفية في فئتها

خاصية طي مقاعد الصف الثاني

يوسع تصميم وظيفة طي مقاعد الصف الثاني
.بشكل كبير من مساحة التحميل للمركبة بأكملها

Maximum Storage Space
21 large storage spaces in the whole vehicle,
fully meeting diversified storage demands.

Multiple Configurations
for Comfort
NVH mute design, Automatic air conditioning,
Cruise Control, equipped with 6-way electric
seats with heating for the first time.
Bluetooth, 12V+USB socket, Headlamp Auto
Light, automatic headlamp height adjustment.

مساحة التخزين القصوى

، مساحة تخزين كبيرة في السيارة بأكملها21
.تلبي متطلبات التخزين المتنوعة بشكل كامل

تكوينات متعددة للراحة

 تكييف هواء،NVH تصميم كتم الصوت
 مزود بمقاعد كهربائية، مثبت سرعة،أوتوماتيكي
.بستة اتجاهات مع تدفئة ألول مرة
،USB  مقبس+  فولت12  مقبس،بلوتوث
 تعديل ارتفاع،إضاءة تلقائية للمصابيح األمامية
.تلقائيا
المصباح األمامي
ً

Total Gradient Leaf Spring
Technology
For the first time, the total gradient leaf
spring technology is adopted, which takes
advantage of the traditional suspension,
and innovatively introduces a full-gradient
rear spring. By redesigning the leaf spring
structure, it can bring higher suspension
load bearing performance and take into
consideration of both handling and ride
comfort at the same time.

6AT
The pickup with 6AT has adopted the
imported Punch 6AT from France. It is the
same as the famous luxury brand. After
more than 1 million reliable verifications,
the pickup response quickly, bringing a high
smooth riding experience with lower fuel
consumption.
*6AT high chassis available for full series

سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي
 سرعات6 بـ

اعتمدت الشاحنة ذات ناقل الحركة األوتوماتيكي
 المستوردPunch  سرعات على تكنولوجيا6بـ
من فرنسا والمستخدم في العديد من العالمات
 بعد أكثر من مليون.التجارية الفاخرة والشهيرة
 فإن استجابة البيك أب،عملية تحقق موثوقة
 مما يوفر تجربة قيادة سلسة للغاية مع،سريعة
.استهالك أقل للوقود
 متاح لجميع الطرازات6AT *هيكل عالي

تقنية النابض
الصفائحي المتدرج

 تم اعتماد تقنية النابض الصفائحي،وألول مرة
، والتي تستفيد من التعليق التقليدي،المتدرج
وتقدم بشكل مبتكر نابض خلفي متدرج
 من خالل إعادة تصميم هيكل الزنبرك.بالكامل
أداء أعلى لتحمل
ً  يمكن الحصول على،الصفائحي
ً
كال من المناورة والراحة
التعليق
ً آخذا في االعتبار
.في نفس الوقت

الموردين

Fortune 500 وراء قوتنا الدعم القوي من موردي

Suppliers

Behind our Strength is the Solid Support
from Fortune 500 Suppliers

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 pickup features key components from world famous spare parts
suppliers, with trustworthy quality and outstanding performance.
1

المقاعد
Seat

7

Yanfeng Johnson Controls
(Sino-US joint venture)
GM, Volkswagen

2

التيربو
Turbo
Honeywell (USA)
Mercedes-Benz, BMW

3

نظام الدفع الرباعي
Four-wheel Drive System

المكيف
Air Conditioning
SANDEN-BEHR
(China-Japan-German joint venture)
Volkswagen, GM

8

االسالك
Wire Harness
Delphi (Sino-US joint venture)
Mercedes-Benz, BMW

9 حزمة العادم التحفيزي
Exhaust Catalytic Package

BorgWarner (USA)
Volvo XC90

NGK (Japan)
Volkswagen, GM

4 القفل التفاضلي
Differential Lock

10 المصابيح االمامية
Headlamp

Eaton (USA)
Jeep Wrangler

5

المحور الخلفي
Rear Axle
Bridge Capital (Sino-US joint venture)
GM

6 نظام الثبات االلكتروني – الوسائد الهوائية
نظام المكابح االوتوماتيكي
ABS & EPS, Airbag
Bosch (Sino-German joint venture)
Cadillac, Audi

Philips (the Netherlands)
Audi

11 ناقل الحركة االوتوماتيكي
6AT
Bunge (France)
Cadillac, BMW

12 االطارات
Tire
Dunlop (Japan)
BMW, Infiniti

13 مضاد للصدمات
Shock Absorber
Sikes (Sino-German joint venture)
Volkswagen, Audi

Fortune 500 استخدام موردي
 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
ً

14 المولد
Starter, Generator
Valeo (Chinese-French joint venture)
Cadillac, Mercedes-Benz

15 ناقل الحركة
Swing Arm Ball Stud
ZF (Sino-German joint venture)
Volkswagen, GM

16  جهاز التوجيه، عمود التوجيه
Steering Column, Steering Gear
Mando (South Korea)
GM, Hyundai

17 ناقل الحركة اليدوي
6MT
Dymos (South Korea)
Hyundai

18 وحدة التحكم بالسيارة
Bcm/Gateway Assembly
United Electronics (Sino-German joint venture)
GM, Ford

19 تجميع القابض
Clutch assembly
Schaeffler (Germany)
GM, Ford

Exterior Colors | األلون الخارجية

Blanc White | أبيض

Obsidian Black | أسود

Aurora Silver | فضي

Olive Green | زيتي

Lava Gray | رمادي

Agate Red | أحمر

Dimensions | األبعاد

Ocean Blue | أزرق

Specification | المواصفات
Maxus T60 Double Cab
2.4L PETROL

2.0T PETROL

المواصفات الخارجية

Exterior
2.8T DIESEL

Inner Rope Hook

•

•

-

-

•

•

خطاف حبل داخلي

4X2

4X4

4X2

4X4

4X2

4X4

Outer Rope Hook

•

•

-

-

•

•

خطاف حبل خارجي

Comfort

Comfort

Elite

Elite

Comfort

Comfort

Painted Bed Liner

-

-

•

•

-

-

بطانة سرير مطلية

األبعاد

Dimension
Length*Width*Height (mm)

)الطول * العرض * االرتفاع (مم

5365*1900 *1809

Wheelbase (mm)

3155

)قاعدة العجالت (مم

F/R Wheel Tread

1580

محيط اإلطارات

Front Overhang

942

البروز األمامي
البروز الخلفي

Rear Overhang

1268

Cargo Bed (mm)

1485*1510*530

Minimum Ground Clearance

)سرير الشحن (مم
الحد األدنى من الخلوص األرضي

215

المحرك

Power Train
Engine Model

2.4L

NLE 2.0T

2.8T

Body Color-Ouside Door Handle

•

•

•

•

•

•

مقبض الباب بلون الهيكل

Body Color Front and Rear
Bumper

•

•

•

•

•

•

الصدام األمامي والخلفي بلون الهيكل

Halogen Headlights with Rear
Fog Lamps

•

•

•

•

•

•

مصابيح هالوجين أمامية مع مصابيح
ضباب خلفية

Electric Outside Rearview Mirror

-

-

•

•

-

-

مرآة خارجية كهربائية للرؤية الخلفية

Rear Window Defroster

•

•

•

•

•

•

مزيل الصقيع
حواجز سرير البضائع

Cargo Bed Fender

•

•

•

•

•

•

Side Step

•

•

•

•

•

•

دواسات جانبية

Aluminum Wheel hub

•

•

•

•

•

•

اطار العجلة األلومنيوم
المواصفات الداخلية

نوع المحرك

Interior

•

•

-

-

•

•

 مرشح حبوب اللقاح+ مكيف يدوي

Engine Power

103KW/5250rpm

165KW

109KW @3400

قوة المحرك

Manual AC+Pollen Filter

Engine Torque

200N.m

360N.m

360N.m

عزم المحرك

AUTO AC+Pollen Filter

-

-

•

•

-

-

 مرشح حبوب اللقاح+ AUTO AC

ناقل الحركة

6 Ways Adjustable Manual
Driver Seat

•

•

•

•

•

•

 اتجاهات6 تعديل مقعد السائق يدويا بـ

4 Ways Adjustable Manual
Co-Driver Seat

•

•

•

•

•

•

 اتجاهات4 تعديل مقعد الراكب يدويا بـ

Interior Color Grey

-

-

•

•

-

-

اللون الداخلي رمادي

Interior Pattern/Black

•

•

-

-

•

•

 أسود/ النمط الداخلي

Fabric Seats

•

•

•

•

•

•

مقاعد قماش
 نوافذ كهربائية4 + قفل مركزي

Transmission

5MT

6AT(PUNCH)

6MT

Front Suspension

Double Wishbone

التعليق األمامي

Rear Suspension

Leaf Spring

التعليق الخلفي

•

Front and Rear Disc brake
Tire Size

245/70R16

245/70R16HT

فرامل قرصية أمامية وخلفية
245/70R16AT

حجم اإلطارات

245/70 R16

الوزن

Weight
GVW
Curb Weight

3050KG
1800KG

2800KG

1900KG

1890KG

الوزن اإلجمالي للمركبة

3050KG
1950KG

1880KG

1970KG

السالمة واألمان

Security & Safety
Visual Reversing Image

وزن المركبة الفارغ

-

-

•

•

-

-

صورة عكسية بصرية

One Touch Upper/Down (With
Anti Clip)

-

-

•

•

-

-

 لألسفل (مع/ بلمسة واحدة لألعلى
)مشبك مضاد

With High Level Brake Lamp

-

-

•

•

-

-

مع مصباح الفرامل عالية المستوى

-

•

•

-

مع حزمة اإلسعافات األولية

With First-Aid Packet

-

-

Indoor Handgrip

•

•

•

•

•

•

مقبض داخلي

Isofix

•

•

•

•

•

•

Isofix نظام

ABS/EBD

•

•

•

•

•

•

 نظام توزيع- نظام المكابح االلكترونية
قوة الفرملة إلكترونيا

ESP+EBA(HAS-RMI-HDC)

•

•

•

•

•

•

 نظام المساعدة- نظام الثبات االلكتروني
- RMI  نظام- HAS  نظام- على الكبح
نظام المساعدة على نزول المنحدرات

Front Double Airbags

•

•

•

•

•

•

وسائد هوائية أمامية مزدوجة

Driver-seatbelt Reminder

•

•

•

•

•

•

تذكير حزام األمان للسائق

All Passenger 3 point seat belt

•

•

•

•

•

•

حزام أمان ثالثي النقاط للركاب

Immobilizer

•

•

•

•

•

•

مانع الحركة

TPMS

•

•

•

•

•

•

نظام مراقبة ضغط اإلطارات

Parking Sensor

•

•

•

•

•

•

حساس التوقف أو الركن

Central Lock+4 Power Windows

•

•

•

•

•

•

Radio+MP3+USB

•

•

-

-

•

•

MP3 + USB + راديو
- MP5 -  انش (راديو7 شاشة لمس
)USB -  بلوتوث- مرآة

7 Inch Touch Screen
(Radio+MP5+Mirror
Link+Bluetooth+USB)

-

-

•

•

-

-

Front 12V Power supply

•

•

•

•

•

•

 فولت12 مزود طاقة أمامي

•

+ (مفتاح تحكم عن بعد طية واحدة
)مفتاح مشترك واحد
مكيف هواء للصف الثاني

Remote Key (One Fold Remote
Control Key+One Common Key)

•

•

•

•

•

Second row A/C vent

•

•

•

•

•

•

4 Speakers

•

•

•

•

•

•

 مكبرات صوت4

•

عجلة القيادة قابلة للتعديل باتجاهين
عالية ومنخفضة
 إيقاف المحرك/ مع تشغيل

Two directions Adjustable
Steering Wheel High & Low

•

•

•

•

•

With Engine Start/Stop

-

-

•

•

-

-

Front Reading Lamp

-

-

•

•

-

-

مصباح القراءة األمامي

-

مرآة الرؤية الخلفية التلقائية المضادة
للوهج

Automatic Anti Glare Rearview
Mirror

-

-

•

•

-

Curise Control

-

-

•

•

-

-

مثبت السرعة

Multi-function Steering

-

-

•

•

-

-

عجلة قيادة متعددة الوظائف

Electric Power Steering

-

-

•

•

-

-

عجلة قيادة بتوجيه الطاقة الكهربائية

Remarks: • Available - Not available

 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

