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إنهــا وبــا شــك االختيــار األنســب لكثيــر 
مــن العائــات المصرية، فهــي بمظهرها 
الخارجــي الرائع وباقــة تجهيزاتها المتعددة 
منافــس  وبســعر  احتياجاتهــم  ترضــي 

جــدًا، كمــا أن ارتفــاع نســبة توفيرهــا في 
اســتهاك الوقود وانخفــاض مصروفات 
تشغيلها، جعلتها تحظى باالنتشار السريع 

في مختلف ربوع مصر.

Without a doubt, it is the most 
suitable choice for many Egyptian 
families. Its attractive exterior 
and rich interior satisfy your 

needs at a very competitive price. 
Its low fuel consumption and low 
operational expenses made it 
widespread across all of Egypt. 



SPECIFICATIONS المــواصـفـــات
  AT      MT 

المواصفات الفنية
4 سرعات أتوماتيك 5 سرعات يدوى  ناقل الحركة 
كامة علوية مفردة - 4 سلندر - 8 صمام المحرك

1498 سعة المحرك )سم(
5400@86 القدرة القصوى )حصان @ د.د(
3000@132 العزم األقصى )نيوتن متر @ د.د(

حقن متعدد النقاط نظام الوقود

السعات واألوزان
45 سعة خزان الوقود )لتر(
400 سعة الحقيبة الخلفية )لتر(
4.89 نصف قطر الدوران )متر(

1070 1065 وزن السيارة )كجم(
150 150 إرتفاع عن االرض )مم(

األداء
166 170 السرعة القصوى )كم/ساعة(
11.9 12.1 التسارع من صفر إلى 100كم/ساعة )ثانية(
7.3 6.54 متوسط معدل إستهاك الوقود )لتر/100كم(

اإلطارات و الجنوط
x j 5.5 14 سبور x j 5.5 14 معدن چنوط

14 R 60/185 14 R 60/185 اإلطارات

 التجهيزات 
پاور ستيرنج ● ●
تكييف هواء ● ●
● ●  USB + مشغل اسطوانات مدمجة + مدخل صوت
توصيل المحمول بلوتوث ● ●
● - مقابض األبواب من الكروم
سماعات )2 أمامى + 2 خلفى(  ● ●
فرش قماش  ● ●
حامل أكواب  ● ●

أمامى وخلفى أمامى وخلفى زجاج كهرباء 
مرايا جانبية كهربائية  ● ●

بلون السيارة بلون السيارة المرايا الجانبية 
قابل للطى ثابت المقعد الخلفى 

نور فرامل علوى  ● ●
سنترال لوك  ● ●
مفتاح بالريموت كنترول + إنذار ضد السرقة ● ●

)رمادى( )بيج+ رمادى( اللون الداخلى 
مسند يد ● ●
● - مصابيح ضباب
فتح غطاء التنك والحقيبة من الداخل  ● ●
زجاج خلفي عالي التعتيم  ● ●
سبويلر خلفي ●  ●

األبعاد
4310 الطول الكلى )مم(
1710 العرض الكلى )مم(
1505 اإلرتفاع الكلى )مم(
2480 قاعدة العجات )مم(

MT AT

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Transmission Manual 5 speed Automatic 4 speed
Engine SOHC 4 CYL 8 Valve
Engine capacity (cc) 1498
Max. power (hp@rpm) 86@5400
Max. torque (N.m@rpm) 132@3000
Fuel system Multi point fuel injection
CAPACITIES & WEIGHTS
Fuel tank (L) 45
Trunk capacity (L) 400
Turning radius (M) 4.89
Curb weight (kg) 1065 1070
Ground clearance (mm) 150 150
PERFORMANCE 
Max. Speed (km/h) 170 166
Acceleration 0-100km (sec) 12.1 11.9
Combined fuel consumption (L/100km) 6.54 7.3
WHEELS & TIRES
Wheels                                                               Steel 5.5 Jx 14                    Alloy 5.5 Jx 14
Tires          185/60 R 14                         185/60 R 14
EQUIPMENT 
Power steering ● ● 
Air conditioning ● ● 
Audio CD with AUX/USB ● ● 
Bluetooth mobile pairing ● ● 
Chrome door handles - ● 
4 speakers (2+2) ● ● 
Seat cloth ● ● 
Cup holders ● ● 
Electric power window Front & Rear Front & Rear
Mirrors power adjust ● ● 
Side mirrors Body color Body color
Rear seat Fixed Split Folding 
Central stop light ● ● 
Central door lock ● ● 
Remote keyless entry + antitheft alarm ● ● 
Interior color  (Charcoal)  (Beige+Charcoal)
Armrest (seat integrated) ● ● 
Fog lamp - ● 
Fuel filler & trunk remote release ● ● 
Rear privacy glass ● ● 
Rear spoiler ● ● 
DIMENSIONS 
Overall length (mm) 4310
Overall width (mm) 1710
Overall height (mm) 1505
Wheel base (mm) 2480

●  STANDARD -  NOT AVAILABLE -  غير متاح   اساسي●

EXTERIOR COLORS

Super RedPersian Blue Poly Silver Flame Red Misty Blue Urban Grey Pearl Black Dark Denim Grey

األلوان الخارجية



لقد بذلنا كل ما في وسعنا لجعل هذا الكتيب شامًا قدر اإلمكان ولكن قد يطرأ على بعض المعلومات الواردة فيه بعض التعديل منذ تاريخ طباعتها ولهذا تحتفظ شركة چنرال موتورز بكافة الحقوق في إدخال أي تعديل دون سابق إنذار سواء كان ذلك بخصوص التجهيزات أو المواصفات
We have tried to make this brochure as accurate as possible. However, since the time of printing, some of the information you find here may have changed. General Motors Egypt reserves the right to make changes at any time, without notice, in materials, equipment, specification, option packages and model availability.
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