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T H E  A L L - N E W  N I S S A N  Z

التنقــل الذكــي مــن نيســان يدفــع بك إلى األمام. في ســيارات وكأنها جــزء منك. ترى بها أوضــح وتحس معها أكثر. 
تتفاعل معك. وأحيانًا تقوم هي بكل ذلك بداًل عنك. يهدف التنقل الذكي من نيسان إلى مستقبل أفضل - ينقلنا 

إلى عالم أكثر أمانًا واستدامة وإثارة.

Nissan Intelligent Mobility moves you one step ahead. In cars that feel like an extension 
of you, helping you see more and sense more, reacting with you, and sometimes, even 
for you. Nissan Intelligent Mobility is about a better future – moving us to a world that’s 
safer, more sustainable, and exciting. 

2023
nissan-me.com

مركز اتصال العمالء اإلقليمي
عزيزنا العميل،

لتحقيق رضا العمالء، أسسنا مركزًا لالتصال وتلقي الشكاوى. ُيرجى اتباع الخطوات التالية:
الخطوة 1: إتصل بموزع نيسان المحلي الذي سيتعامل مع شكواك.

الخطــوة 2: : إذا لــم يســتطع المــوزع المحلــي الــرد على الشــكوى، يمكنــك التواصل مع مركز نيســان اإلقليمي لخدمة اتصال العمــالء، هاتــف 600546666 4 971+، البريد 
customercare@nissan-me.ae :اإللكتروني

Regional Customer Communication Centre
Dear Customer,
To ensure your satisfaction, we have set up a Customer Communication Centre to address your complaints. Please follow 
these steps:
Step 1: Contact your local Nissan distributor, who will handle your complaints.
Step 2: If your local Nissan distributor is unable to address your complaints, please contact the Nissan Regional Customer 
Communication Centre. Tel: +9714 600 54 6666, E-mail: customercare@nissan-me.ae



The power of the Nissan Z®

I had one. I have one. I will have one. For every enthusiast 
there is a time when the call is too great to resist. The 
purposeful design. A cockpit that wraps around you. The 
relentless thrust of six cylinders pointing that long nose 
toward the horizon. Unmistakable, pure, and true. That’s 
the power of the Nissan Z.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 3 - 2
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

قوة سيارة نيسان زد®
هل رغبت يومًا بامتالك إحدى سيارات نيسان المذهلة!! اآلن يستطيع جميع 

عشاق سيارات نيسان قضاء أوقاٍت رائعة برفقة سيارة نيسان بقوتها 
وقدرتها الخارقة التي ال ُتقاوم. تتميز هذه السيارة الجديدة بتصميم مذهل. 

تأتي السيارة بمقصورة داخلية ُتشعرك بالراحة أينما كنت. تتميز السيارة 
 بنظام دفع مستمر ذات ست أسطوانات ُتعبر عن سرعة فائقة تلوح بك

 في األفق. إطاللة أنيقة جديدة ممزوجة بتصميم مريح وقوة أداء رائعة.
هذه هي قوة نيسان المذهلة.



It holds you like never before

A great dance partner knows how to hold you perfectly. Tight enough for control, 
but with room to move, too. The Nissan Z® does even more than that — it holds your 
imagination. Advanced technology serves up everything you need to know, combined 
with iconic design that never forgets what a true sports car must be.

Nissan GT-R®-inspired  
steering wheel

Available synthetic  
suede trim for better  
seat grip

Contoured shift  
knob from a single  
piece of leather

Driver’s seat cutouts  
for more precise 
steering and shifting

Padded knee 
bolsters

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 5 - 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

االستمتاع بتجربة قيادٍة ال مثيل لها

الرفيق المثالي على الطريق، يمنحك مزيدًا من الثقة وتجربة قيادة ممتعة. تتمتع السيارة بقوة ثبات وتحكٍم مذهلة، مع 
مساحة كافية أيضًا للتحرك. تجمع سيارة نيسان زد® عددًا من أبرز سمات الطرز السابقة مع مواصفات تقنية مميزة، 

يبحر بك إلى عالم الخيال. تقدم التكنولوجيا المتقدمة كل ما تحتاج إلى معرفته، جنبًا إلى جنب مع التصميم األيقوني 
المميز الذي ال يستطيع محو ما يجب أن تكون عليه السيارة الرياضية الحقيقية.

عجلة القيادة 
مستوحاة من 

نيسان جي تي آر®

ذراع نقل الحركة مهيأ 
الحواف ومصنوع من 

قطعة واحدة من الجلد

كسوة مصنوعة من الجلد 
السويدي الصناعي توفر 

تحكم أفضل بالمقعد

ُتساعد فواصل مقعد 
السائق على التوجيه 

وتغيير الحركة بشكٍل أدق

وسادات مبطنة 
داعمة للساق



Tech fit for a sports car

Knowledge is power. The more, the better. The Nissan Z® keeps you 
informed quickly, brilliantly, and stunningly. Perfect for whatever your 
drive requires.

12.3" Digital dashboard with  
Sport Mode display

NissanConnect® 8" audio 
touch-screen display

Iconic triple pod 
gauge cluster

Apple CarPlay® 
integration

Android Auto™
compatibility

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 7 - 6
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

تكنولوجيا متطورة تالئم أداء سيارة رياضية

المعرفة هي القوة. كلما تعمقت أكثر، كان ذلك أفضل. تمنحك سيارة نيسان زد® معرفًة واسعة بما تتميز 
به من سرعة فائقة وأداء مذهل وقوة ال مثيل لها. سيارة مثالية توفر لك كل تحتاج إليه أثناء القيادة.

لوحة قيادة رقمية 12.3 
بوصة مع شاشة تحديد 

الوضع الرياضي

مجموعة عدادات 
رقمية ثالثية األوجه 

شاشة تعمل باللمس 
مقاس 8 بوصات من 

نيسان كونيكت®

تطبيق آبل 
كاربالي® المدمج

توافق السيارة 
مع تطبيق نظام 

أندرويد أوتو™



400-horsepower, twin-turbo V6 engine

A chassis built to respond
Launch control and mechanical limited-slip differential

At the heart of the Nissan Z® is this 3.0-liter V6 twin-
turbocharged 24-valve engine. An aluminum-alloy block and 
heads keep things light, while a water-cooled intercooler helps 
reduce the temperature of incoming air. Tech brings power 
with 350 lb-ft of torque starting at under 1,600 rpm. 

The new Nissan Z is designed to handle your favorite roads with 
new monotube shocks and suspension tuning for enhanced 
response. Strong and lightweight aluminum and carbon-fiber 
composite components, plus massive 19" RAYS® super-lightweight 
forged wheels with new performance tires will give a G-induced 
smile in every turn.

6-speed manual and
9-speed automatic transmissions
An upgraded 6-speed manual transmission with available 
SynchroRev Match® means pure driving thrills. An available 9-speed 
automatic with shift-by-wire controls brings cutting-edge 
technology and response. The hardest part? Choosing only one.

A first for the Nissan Z — available launch control helps reduce wheel spin and hop, by holding the engine at a 
pre-set rpm and modulating power as you pull away, to give you the fastest, most consistent acceleration every 
time. Combined with the Nissan Z’s mechanical limited-slip differential, it lets you enjoy every last rpm that the 
powerhouse serves up.

Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 9 - 8
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

نظام التحكم باالنطالق والتروس التفاضلية المحدودة االنزالق

النظام األول من نوعه في سيارات نيسان زد - ُيساعد نظام التحكم باالنطالق على تقليل دوران العجالت وخاصية انحناء 
العجالت "للقفز"، من خالل تثبيت المحرك عند عدد دورات في الدقيقة ُمعدة مسبقًا وضبط القوة أثناء السحب، ليمنحك 
السرعة الفائقة والمتوازنة في كل مرة. ودمجها مع التروس التفاضلية المحدودة االنزالق التي تنفرد بها سيارت نيسان زد 

حتى ُتتيح لك االستمتاع بكل دورة في الدقيقة األخيرة بقوة المحرك الكبيرة.

محرك 6 أسطوانات تربو مزدوج بقوة 400 حصان

تتميز سيارة نيسان زد بمحرك مكون من 6 أسطوانات مزدوج الشاحن 
التوربيني سعة 3.0 لتر و24 صمامًا. تحافظ كتلة المحرك ورؤوس 

أسطوانات األلومنيوم على إضاءة األشياء، بينما يساعد المبرد الداخلي 
المبرد بالماء على تقليل درجة حرارة الهواء الداخل. بفضل التكنولوجيا 

المتكورة، تأتي السيارة بقوة فائقة مع عزم دوران يبلغ 350 رطل/ قدم 
بحد أدنى يبدأ من 1600 دورة في الدقيقة.

ناقل حركة يدوي 6 سرعات
وناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات

ر بست سرعات مع توفر نظام المطابقة االحتياطية  ناقل حركة يدوي ُمطوَّ
المتزامنة الستعراض السرعة® لالستمتاع بتجربة قيادة متكاملة. يوفر 

ناقل الحركة األوتوماتيكي من 9 سرعات مع أدوات التحكم بتقنية القيادة 
باألسالك أحدث التقنيات المتطورة وسرعة االستجابة. يكمن الجزء األصعب 

في  اختيار أحدهما.السيارة بقوة فائقة مع عزم دوران يبلغ 350 رطل/ قدم 
بحد أدنى يبدأ من 1600 دورة في الدقيقة.

ُصممت سيارة نيسان زد الجديدة للتعامل مع مسارات الطرق المفضلة 
لديك من خالل ممتص صدمات جديد أحادي األنبوب وضبط نظام التعليق 

لتحسين سرعة االستجابة. أجزاء داخلية ُمركبة ُمصممة من عناصر قوية 
 ®RAYS وخفيفة الوزن من األلومنيوم واأللياف الكربونية، إضافًة إلى عجالت
الجديدة الفائقة الخفة مقاس 19 بوصة مع إطارات جديدة عالية األداء مما 

يمنحك شعورًا بالثقة في كل منعطف.

هيكل خارجي بلمسة إبداعية تتيح استجابة سريعة  للسيارة



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 1 - 1 0
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

PERFORMANCE AT

• 9 Speed AT 

• SynchroRev Match®

• GT-R®-inspired paddle shifters11

• Launch control

• 1.5-way mechanical clutch-type limited-slip 
differential

• Akebono® 4-piston front / 2-piston rear 
red-painted aluminum calipers

• 14.0" front / 13.8" rear vented discs

• 19" RAYS® forged alloy wheels

• 255/40R19 front / 275/35R19 rear 
high-performance tires

• Rear spoiler

• 4-way power adjustable driver’s seat with 
manual lifter, lumbar, and thigh support

• 4-way power adjustable passenger’s seat

• Heated seats

• Leather-appointed seats with synthetic 
suede inserts

• Synthetic suede door panel inserts

• Premium leather-wrapped steering wheel 
with Nissan Z® logo

• Aluminum-trimmed pedals

• 8" AIVI audio

• Bose Premium Audio System with eight 
speakers 

• Active Noise Cancellation

• Active Sound Enhancement 

• Electronic Brake force Distribution (EBD)

• Brake Assist

• Vehicle-speed-sensitive electric power steering

• Intelligent Cruise Control

• Intelligent Forward Collision Warning

• Automatic Emergency Braking

• Lane Departure Warning

• Blind Spot Warning

• Rear Cross Traffic Alert

• Front and Rear Sonar System

• RearView Monitor

• Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction 
Control System (TCS)

• Hill start assist

CHOOSE YOUR TRIM LEVEL CHOOSE YOUR TRIM LEVEL

PERFORMANCE MT

• 6 Speed MT 

• SynchroRev Match®

• Launch control

• 1.5-way mechanical clutch-type limited-slip 
differential

• Akebono® 4-piston front / 2-piston rear 
red-painted aluminum calipers

• 14.0" front / 13.8" rear vented discs

• 19" alloy wheels

• 255/40R19 front / 275/35R19 rear 
high-performance tires

• Rear spoiler

• 4-way power adjustable driver’s seat with 
manual lifter, lumbar, and thigh support

• 4-way power adjustable passenger’s seat

• Heated seats

• Leather-appointed seats with synthetic 
suede inserts

• Synthetic suede door panel inserts

• Premium leather-wrapped steering wheel 
with Nissan Z® logo

• Aluminum-trimmed pedals

• 8" AIVI audio

• Bose Premium Audio System with eight 
speakers 

• Active Noise Cancellation

• Active Sound Enhancement 

• Electronic Brake force Distribution (EBD)

• Brake Assist

• Vehicle-speed-sensitive electric power steering

• Intelligent Cruise Control

• Intelligent Forward Collision Warning

• Automatic Emergency Braking

• Lane Departure Warning

• Blind Spot Warning

• Rear Cross Traffic Alert

• Front and Rear Sonar System

• RearView Monitor

• Vehicle Dynamic Control (VDC) with Traction 
Control System (TCS)

• Hill start assist

ناقل حركة 6 سرعات مزود بقابض EXEDY® عالي األداء  •

نظام المطابقة االحتياطية المتزامنة الستعراض السرعة®  •

نظام االنطالق  •

قابض ميكانيكي ذو تروس تفاضلية محدودة االنزالق باتجاه 1.5  •

4 مكابس على العجالت األمامية / مكبسان على العجالت الخلفية مزودة   •
®Akebono بماسكات فرامل من األلومنيوم المطلي باللون األحمر من

مكابح أمامية 14 بوصة / مكابح خلفية بفتحات تهوية 13.8 بوصة  •

عجالت RAYS® من سبائك مطروقة بمقاس 19 بوصة  •

275/35R19 إطارات خلفية عالية األداء /R19 255/40 إطارات أمامية  •

جناح خلفي  •

مقعد سائق قابل للتعديل آليًا بأربع طرق مزود برافع يدوي ووسادة دعم   •
أسفل الظهر والفخذ

مقعد راكب قابل للتعديل آليًا بأربع طرق  •

مقاعد قابلة للتدفئة  •

مقاعد مكسوة بالجلد مع تطعيمات من الجلد المدبوغ الصناعي  •

تطعيمات من الجلد المدبوغ الصناعي على األجزاء الداخلية لألبواب  •

عجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر مستلهم تصميمها من سيارة نيسان   •
جي تي آر عليها شعار نيسان زذ®

دواسات من األلومنيوم  •

نظام الترفيه والمعلومات الصوتي داخل السيارة 8 بوصة  •

نظام الصوت الفاخر من العالمة التجارية Bose المزود بـ 8 مكبرات صوت  •

نظام مكافحة الضوضاء  •

نظام تعزيز الصوت  •

نظام التوزيع اإللكتروني لقوة المكابح  •

نظام تعزيز الفرملة  •

مستشعر السرعة في السيارة بنظام التوجيه المعزز كهربائيًا  •

تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة  •

نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي  •

نظام فرامل الطوارئ األوتوماتيكي  •

نظام التحذير من مغادرة حارة السير  •

نظام التحذير من النقاط العمياء  •

نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف  •

نظام سونار األمامي والخلفي  •

شاشة الرؤية الخلفية  •

(TCS) مع نظام التحكم في الجر (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالسيارة  •

نظام المساعدة على صعود التالل  •

ناقل حركة أوتوماتيكي 9 سرعات  •

ناقالت الحركة المستوحى تصميمها من سيارة نيسان جي تي آر®  •

نظام االنطالق  •

قابض ميكانيكي ذو تروس تفاضلية محدودة االنزالق باتجاه 1.5  •

4 مكابس على العجالت األمامية / مكبسان على العجالت الخلفية مزودة    •
®Akebono بماسكات فرامل من األلومنيوم المطلي باللون األحمر من

مكابح أمامية 14 بوصة / مكابح خلفية بفتحات تهوية 13.8 بوصة  •

عجالت RAYS® من سبائك مطروقة بمقاس 19 بوصة  •

275/35R19 255/40/ إطارات خلفية عالية األداءR19 إطارات أمامية  •

جناح خلفي  •

مقعد سائق قابل للتعديل آليًا بأربع طرق مزود برافع يدوي ووسادة دعم    •
أسفل الظهر والفخذ

مقعد راكب قابل للتعديل آليًا بأربع طرق  •

مقاعد قابلة للتدفئة  •

مقاعد مكسوة بالجلد مع تطعيمات من الجلد المدبوغ الصناعي  •

تطعيمات من الجلد المدبوغ الصناعي على األجزاء الداخلية    •

عجلة قيادة مكسوة بالجلد الفاخر مستلهم تصميمها من سيارة نيسان   •
®Nissan Z جي تي آر عليها شعار نيسان

دواسات من األلومنيوم  •

نظام الترفيه والمعلومات الصوتي داخل السيارة 8 بوصة  •

نظام الصوت الفاخر من العالمة التجارية Bose المزود بـ 8 مكبرات صوت  •

نظام مكافحة الضوضاء  •

نظام تعزيز الصوت  •

نظام التوزيع اإللكتروني لقوة المكابح  •

نظام تعزيز الفرملة  •

مستشعر السرعة في السيارة بنظام التوجيه المعزز كهربائيًا  •

تقنية التحكم الذكي في ثبات السرعة  •

نظام التحذير الذكي قبل االصطدام األمامي  •

نظام فرامل الطوارئ األوتوماتيكي  •

نظام التحذير من مغادرة حارة السير  •

نظام التحذير من النقاط العمياء  •

نظام استشعار السيارات القادمة من الخلف  •

نظام سونار األمامي والخلفي  •

شاشة الرؤية الخلفية  •

(TCS) مع نظام التحكم في الجر (VDC) نظام التحكم الديناميكي بالسيارة  •

نظام المساعدة على صعود التالل  •

تجهيزات تناسب احتياجاتك تجهيزات تناسب احتياجاتك

أداء ناقل الحركة اليدوي  أداء ناقل الحركة اليدوي 



CHOOSE YOUR ACCESSORIES

Floor mat – Premium Carpeted  
Protect your Nissan Z’s carpet and 
help keep things clean.

Emergency Road Kit

CHOOSE YOUR COLOR & INTERIOR

Nissan has taken care to 
ensure that the color swatches 
presented here are the closest 
possible representations of 
actual vehicle colors. Swatches 
may vary slightly due to the 
printing process and whether 
viewed in daylight, fluorescent or 
incandescent light. Please see the 
actual colors at your dealer.

 Standard

Two-tone Brilliant Silver 
Metallic / Super Black

Two-tone Boulder Gray 
Pearl / Super Black

Black Diamond PearlRosewood MetallicGun Metallic
Two-tone Everest White 

TriCoat / Super Black

Two-tone Ikazuchi Yellow 
TriCoat / Super Black

Two-tone Passion Red 
TriCoat / Super Black

Two-tone Seiran Blue 
TriCoat  / Super Black 

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

SPORT PERF

Graphite Leather جلد غرافيت

Red Leather جلد أحمر

Graphite Leather جلد غرافيت

Red Leather جلد أحمر

Graphite Leather / Synthetic 
Suede

Red Leather / Synthetic  
Suede 

يمكنك اختيار التصميم الداخلي واللون المناسب لك

رمادي معدني روزوود معدني

2 درجة لونية بلون رمادي 
صخري لؤلؤي/ أسود حالك

جلد غرافيت/ الجلد المدبوغ الصناعي

أسود لؤلؤي المع

2 درجة لونية بلون أصفر زاهي 
ثالثي الطبقات/ أسود حالك

جلد أحمر/ الجلد المدبوغ الصناعي

قياسي

2 درجة لونية بلون أبيض 
إفريست ثالثي الطبقات/ 

أسود حالك

2 درجة لونية بلون أحمر ناري 
ثالثي الطبقات/ أسود حالك

2 درجة لونية بلون فضي براق 
معدني/ أسود حالك

مداسات أرضية - مغطاة بالسجاد الفاخر
حافظ على سجاد سيارة نيسان زذ للحفاظ 

على أغراضك نظيفة ومرتبة.

طقم أدوات حاالت الطوارئ على الطريق
2 درجة لونية بلون أزرق نيلي 
ثالثي الطبقات/ أسود حالك

حرصت نيسان على ضمان أن عينات 
األلوان المعروضة هنا هي أقرب 

ما تكون لأللوان الحقيقية للسيارة 
الفعلية. قد تختلف العينات قلياًل 

بسبب عملية الطباعة وتأثير ضوء 
النهار أو ضوء المصباح الفلوري 

أو الضوء المتوهج. يرجى االطالع 
على األلوان الحقيقية لدى الوكيل 

األقرب لديك.

إكسسوارات تناسب احتياجاتك



Features and specifications are  subject to change depending on market and grade. Please consult your local dealer. 1 5 - 1 4
قد تطــــرأ تعديــــــالت على المواصفات والميزات تبعًا لمتطلــــبات الســــوق. ُيرجى اســـــتشارة وكيلك المحلــــي.

SPECIFICATIONS

Mechanical Features AT MT

Engine 3.0-liter DOHC, 24-valve V6
Displacement cc 2,997
Max Power gross 400 hp @ 6400 rpm
Max Torque gross 475 Nm @ 1,600 - 5,600 rpm
Compression Ratio 10 : 3
Drive Train Front engine/rear-wheel drive
Transmission 9-speed automatic transmission with manual shift mode 6-speed manual transmission with Synchro Rev Control
Fuel System Direct Injection Gasoline
Suspension FR Double-wishbone aluminum-alloy front suspension with aluminum subframe
Suspension RR Multi-link aluminum-alloy and steel rear suspension with steel subframe
Disc brake 355 mm (14.0”) front, 350 mm (13.8”) rear vented discs
Caliper Type Floating 4-piston front, 2-piston rear / aluminum
Aerodynamics - Drag coefficient (Cd) 0.31
Minimum turning radius 5.2 m

Dimension, Weight, Capacity Performance

Overall Length (mm) 4,380 mm
Overall Width (mm) 1,845 mm
Overall Height (mm) 1,315 mm
Wheelbase (mm) 2,550 mm
Fuel tank (litre.) 62
Wheels 19” Alloy
Curb weight, unladen kg 1,647 kg 1,614 kg
Gross Vehicle Weight kg 1,890 kg
Ground Clearance (mm) 125.9 mm

Gear ratio

1st: 5.425 3.794
2nd: 3.263 2.324
3rd: 2.249 1.624
4th: 1.649 1.271
5th: 1.221 1.000
6th: 1.000 0.794
7th: 0.862
8th: 0.713
9th: 0.597
Reverse 4.799 3.446
Final drive ratio 3.133 3.538

ناقل حركة يدوي ناقل حركة أوتوماتيكي اختيار
محرك سداسي األسطوانات سعة 3.0 لتر و16 صمامًا بنظام عمود كامات علوي مزدوج. المحرك

2,997 اإلزاحة )سنتيمتر مكعب(
400 حصان عند 6400 دورة/ دقيقة إجمالي القوة القصوى

475 نيوتن/ متر @ 1,600 - 5,600 دورة/ الدقيقة إجمالي قوة عزم الدوران
3 : 10 معدل الضغط

المحرك األمامي/ نظام الدفع الخلفي مجموعة نقل الحركة
ناقل حركة أوتوماتيكي ذو تسع سرعات مع وضع القيادة اليدوي Synchro Rev Control ناقل حركة يدوي ذو 6 سرعات مزود بتقنية ناقل الحركة

نظام الحقن المباشر لمحركات البنزين نظام الوقود
نظام تعليق أمامي من األلومنيوم ذو قائم مستعرض مزدوج مزود بإطار فرعي من األلومنيوم نظام التعليق لمحرك أمامي ذو دفع خلفي

ألومنيوم متين متعدد الروابط ونظام تعليق خلفي مزود بإطار فرعي من الصلب نظام التعليق لمحرك خلفي ذو دفع خلفي
355 ملم )14 بوصة( أمامي، 350 ملم )13.8 بوصة( مكابح خلفية بفتحات تهوية كابح قرصي

4 مكابس عائمة على العجالت األمامية، مكبسان على العجالت الخلفية/ ألومنيوم نوع ماسك الفرامل
0.31 الديناميكية الهوائية - معامل مقاومة الهواء
5.2 م نصف قطر الدوران األدنى

األبعاد والوزن وأداء السعة
4,380 مم الطول اإلجمالي )مم(
1,845 مم العرض اإلجمالي )مم(
1,315 مم االرتفاع اإلجمالي )مم(
2,550 مم قاعدة العجالت )مم(

62 خزان الوقود )لتر(
ألمونيوم مقاس 19 بوصة العجالت

1,647 كجم 1,614 كجم وزن السيارة دون حمولة )كجم(
1,890 كجم الوزن اإلجمالي للسيارة )كجم(
125.9 مم االرتفاع األدنى عن األرض )مم(

معدل نقل الحركة

5.425 3.794 األول
3.263 2.324 الثاني:
2.249 1.624 الثالث:
1.649 1.271 الرابع:
1.221 1.000 الخامس:
1.000 0.794 السادس:

0.862 السابع:
0.713 الثامن:
0.597 التاسع:

4.799 3.446 الرجوع للخلف
3.133 3.538 مستوى القيادة األخير

الــمــواصــفــات


