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NAJEEB AUTO COMPANY
Khurais Road - Al Nahda District
P.O. Box 13001 Riyadh 7104, KSA

Unified No.: +966 9200 01949
Fax : +966 11 658 6552
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DIMENSIONS & BODY COLORS ا
بعاد وا
لوان
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GL

Dimensions ا
بـعـاد 

Body Colors ا
لـوان

 Available        Not Available متوفر        غير متوفر 

Some specifications & colors shown in this catalogue may 
vary according to stock availability and market requirements
 
For further information, please contact our sales staff

قد تختلف المواصفات  في هذا الكالتوج طبقًا لتوفر المخزون
ومتطلبات السوق، وال تعتمد في اتفاقية البيع و الشراء النهائية، 

لمزيد من المعلومات  يرجى مراجعة موظف المبيعات
أو ١٠٠،٠٠٠ كلم أو أيهما اسبق

Or 100,000 klmW
hich ever comes firs

t

TECHNICAL SPECS  المواصفات الفنية

 

Vehicle colors shown are as close as possible to the real colors but may slightly vary due to printing reasons and may also vary when seen under sunlight
األلوان المعروضة هنا هي أقرب ما يمكن لأللون الحقيقية للمركبة،  قد تختلف بشكل طفيف ألسباب الطباعة، وتختلف أيضًا عند مشاهدتها تحت ضوء الشمس

Exterior Colours Single-tone colours

Exterior Colours Two-tone colours

Burning Red Pearl Metallic (ZWP) 
لؤلؤة حمراء المعة مّتقدة

Speedy Blue Metallic (ZWG) 
أزرق سبيدي المع

Pearl Pure White (ZVR) 
لؤلؤة بيضاء صافية

Metallic Premium Silver (ZNC) 
فضة بريميوم المع

Metallic Mineral Gray (ZMW)
رمادي معدني المع

Pearl Super Black (ZMV)
لؤلؤة سوبر سوداء

Solid Fervent Red (ZNB)
أحمر مّتقد

Prime Burning Red × Pearl Super Black (B7Z) 
لؤلؤة حمراء المعة مّتقدة × لؤلؤة سوبر سوداء

Prime Frame Orange × Pearl Super Black (CFK) 
لؤلؤة برتقالي المعة مّتقدة × لؤلؤة سوبر سوداء

Metallic Rush Yellow × Metallic Premium Silver (D8A) 
راش أصفر معدني المع × فضة بريميوم

Metallic Speedy Blue × Pearl Super Black (C7R)
أزرق سبيدي المع × لؤلؤة سوبر سوداء
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المحرك
Petrol بنزين 

نظام القيادة  
االبعاد

الطول الكلي   
العرض الكلي  
االرتفاع الكلي  

قاعدة العجالت  
مداس                                      امام

                                                  خلف  
الحد األدنى لنصف قطر االنعطاف  

السعة
عدد الركاب                                                 عدد االشخاص 
سعة خزان الوقود                                                        لتر 

المحرك
نوع  

عدد االسطوانات  
عدد الصمامات  
مكبس التشريد  
التحمل x الجهد  

نسبة الضغط 
االستطاعة القصوى 

الجهد األقصى  
عدد األحصنة

توزيع الوقود  
ناقل الحركة

نوع 
نسبة سرعة التروس 

نهائي نسبة سرعة التروس  
االوزان

الوزن الصافي  
الوزن االجمالي للسيارة  

المواصفات 
الفئة 

 ESP ونظام التوازن االلكتروني ABS نظام مكابح مانع االنغالق
ESP نظام التوازن االلكتروني 

مكيف هواء
وسائد هوائية  

DRL (ضوء الجري أثناء النهار) - LED مدمج في المصابيح األمامية
حساسات خلفية (٤)

نظام مساعدة الفرامل  
إقفال مركزي  

مثبت السرعة  
كشافات ضباب أمامية وخلفية    

اضواء زينون  
زر تشغيل المحرك بدون مفتاح 

  LED كشافات توقف
كرسي السائق قابل لتعديل االرتفاع 

مقود هيدروليكي مرن ( بورستيرينج ) 
نوافذ كهربائية (أمامية وخلفية)  

نظام قفل مركزي لألبواب عن بعد 
المرآة الخارجية - قابلة للطي مع مصباح إشارة مدمج 

عجلة التوجيه قابلة للتعديل التلسكوبي 
نظام مراقبة ضغط الهواء في االطارات   

الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس

الغيار العكسي 

األول 

ك ج
ك ج

مشغل أسطوانات مدمجة متوافق مع MP3 / WMA ،بلوتوث  
جنوط المونيوم

مانع الحركة وإنذار األمان
وصندوق وحدة التحكم بمقبس ١٢ فولت AUX مدخل ، USB منفذ

Drive System 

Dimensions    
Overall length                                                  mm
Overall width                                                   mm
Overall height                                                  mm 
Wheelbase                                                       mm 
Tread                                Front                 mm
                                             Rear                  mm
Minimum turning radius                                    m  
Capacities    
Seating capacity                                        persons 
Fuel tank capacity                                          litres 
Engine   
Type 
Number of cylinders 
Number of valves 
Piston  displacement                                         cm3 
Bore x stroke                                                   mm 
Compression ratio 
Maximum output                                         Kw/rpm 
Maximum torque                                       N-m/rpm
Horse Power 
Fuel distribution 
Transmission
Type 
Gear ratio                               1st
                                       2nd
                                        3rd
                                        4th
                                       5th
                                             6th
                                          Reverse
Final gear ratio  
Weights
Kerb weight (minimum / with full options)             kg 
Gross vehicle weight                                           kg 
Features 

Model Type
ABS with EBD Function  
ESP®*1 (Electronic Stability Program) 
Air Condition  
Airbags 
DRL (Daytime running light)-LED Integrated in Head lamps
Parking Rear sensors (4)
Brake Assist Function 
Central Door Locking 
Cruise Control  
Front and Rear Fog Lamps
Headlamps LED projector
Keyless  Push Start System 
High-mount Stop Lamp LED 
Driver Seat Height  Adjustment 
Power Steering with Tilt 
Power Windows (Front & Rear) 
Remote - control Door Locks 
Outside Door Mirror-Power fold with built in turn signal lamp
Telescope - adjustable  steering wheel 
Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
Alloy wheels
Audio MP3/WMA compatible CD, Bluetooth, Speakers
Immobilizer and security alarm
USB port, AUX input & 12V Accessory socket console box

Engine
1.2L
CVT

   
3.840
1.735
1.495
2.45
1.520
1.520
4.8

5
37

K12M
4
16

1.197
73 X 71.5

11
61/6000
113/4200

82
Multi-point injection حقن متعدد النقاط

CVT
4.006
0.550
Low

4.006 
1.001
High
3.771
3.757

900  - 925 
1.365
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   Manual               Automatic
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Polished مصقول

Front tweeters


