




ل ار الش حة الداخلية واملساحة املدمج ا  .رةلألس ومناسبة مر
الك تحقق الك  األمثل االس   واءس  القدر  بنفس .الوقود اس

ق ع أو  املدينة ع الطر ية الطرق  ع أو  السر ان  جميل متصمي .ا
ح ميع متناول   بأسعار  ومر واحدة؟ ةسيار   املزايا من الكث  .ا

ا ، حقيقي غ  أمر  يبدو  قد  جرانتا الدا لك



تصميم جديد للوحة القيادة مع إضاءة بيضاء اللون 

لوس حة وتتحرك لضبط أحسن وضعية ل تصميم جديد واملقاعد مر

لة الوصول واإلضاءة ليد ة وس ة بمنتصف السيارة وا للرموز املعروضةوحدة التحكم املركز

ى أفضل أصبحنا لقد - يح ذا أقوى  وأذ د ولدينا و ة من املز ش فرحة عرف نحن .اآلن ا  ء افاك
ارج الداخل من جديد ات مالحظة .وا م ء ل  التغي ا م

ً
ا الدين املفضلة السيارة أسلوب - حق  وراح

ا انتاالدا ورثت .وجمال جاذبية أك  تصميم اآلن "الناس سيارة" لدى أصبح .ووظيف  املعاصر  التصميمجر
ديدالدا ألسلوب نات من والكث  لإلضاءة مع  تصميم .ا .لالستخدام القابلة األخرى  التحس

انتاالدا ذه .جديدجر
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لفية / فتح لتحقيق أفضل وضعية للقيادة –مقعد السائق القابل للتعديل  ار للشنطة ا اء(غلق املقبض ا ر حلول أنيقة وقابلة لالستخدام -تم نقل رشاشات الزجاج من اع الغطاء إ أسفله اقةو خيار للراحة واألن) عمل بالك

حة من ذراع فرامل اليدذراع أنيق ، أسود المع ، مط بالكروم ندسة ندسة ذكية مر الرأسالذكية ملساند ال

لفية وائية وشعار الدا وا ع الشنطة ا ات الديناميكية ال جسم السيارة مصمم ع أحدث نظر
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ساير العالم من  غ من أنفسنا ل نحن 
عية حولنا والعالم يتغ كما املناظر الطبي

ل. واملناخ وح الزمن ياة تصبح أس  ا
حة  فقط اضغط ع عدة  -بكث ومر

.أزرار ع لوحة القيادة

اب جرانتاالدا   مصممة لراحة الر
ل الدخول  ة يمكن فت -من الس ا أبواب كب ح

حة ، املساحة . ع نطاق واسع مقاعد مر
ة  ة كب شعرك تجعل الدا -العلو جرانتا 

.بالراحة  أي رحلة

ص  ح ألي  ئق للسا -تصميم داخ مر
اب لة االستخدام . وللر منطقية وس

قة منطقية ، م قاعد املفاتيح مرتبة بطر
سو  يئة ألفضل م اب م .بالسائق والر



ك  ل " -أضواء أمامية تخ تم بكفإن الدا -داخل أو خارج السيارة  -أينما كنت ". انظر إ امل جرانتا  لفية  واء البارد أو الساخن إ املقاعد ا ل من بالسيارةجرانتاالدا –مصممة بقنوات لتوصيل ال تم ب

ا دية كنت تحلم  ؟ !دائًما تذكر فرحتك عندما تحصل ع 
دية دية منك   ص الذي يحصل ع   تخيل فرحة ال

عض األح! ان يحلم به دائًما ا ال تزال صعبة   م ا يان لف
ده الناس بجانبك ديك انه ألمر جيد أن يكون ل. ما الذي ير

تلفة .سيارة قادرة ع تلبية االحتياجات ا

ة ولة االستخدام والراحة ألي : الدا العالمة التجار س
ق ونظام . ص ، مع أي حمولة ، ألي طقس وع أي طر

ق ادة الراحة ع أي طر .عليق لز



ل المرايا الجانبية الكبيرة جنبا إلى جنب مع خفض منسوب ال نافذة الجانبيةيتم ضمان الرؤية المثالية من خ بواب بالتدريج بالقصور الذاتي  لموضع المطلوببنفسك في كل مرة ليكون ثابتا في ا ذلكولن تفعل  -تتوقف ا

ضاءة بعد  ضاءة الداخلية مع تأخير إطفاء ا ة ٢٥ا ق الباب أو بعد التشغيل مبا ثانية من إغ

ت ناعمة لعزل صوتي أفضل الضوضاء التي تنتجها الرمال والح" امتصاص"من أجل : أغطية عج

المرايا الجانبية تضبط كهربائيا 

شياء الصغيرة وحامل القل التابلوهدرج أنيق وسهلة لفتح. تصميم مريح لمقابض المقصورة الداخلية رضية ل مقاعد مريحة ٥كابينة فسيحة من ممع رف وحاملين زجاجيين وموقعين في نفق ا



عة الفرامل نظام غالق املا  مع لال
املساعدة نظام الفرامل

(ABS + BAS) - االستقرار ضمانل  
اص والتوجيه .كسيارت ا

و ع الفرامل اإللك ي نظام توز
(EBD) ن ع املثا ب الفرامل التوز

.ملنع االنزالق

نظام التحكم  االستقرار 
ي  و نظام مضاد ) (ESCاإللك

لالنزالق

ر   (TCS)نظام التحكم  ا
ئة القيادة اآلمنة ع الطرق الس

ع غي املسار السر وأثناء 

ة السيارة تحقق شروط املواصف
ية  Eutoاألورو 5 

ماي ة وال تضمن أع درجات ا
والسالمة

Hi (HSA)    ثبات السيارة ع
املطالع ومنازل الطرق 

اري  نظام إضاءة 

وائية أمامية السيارة : وسائد 
وائية للسائق  مزودة بوسائد 

والراكب األمامي

12

34

56

78



ق رص والعناية باآل . يتطلب عالم السرعة العالية أن تكون أك حرًصا ع الطر ناملسؤولية  عن ا تقدم . خر
 

ً
ا وفعاال

ً
ونية لدعم السائق ! التقنيات املتقدمة دعًما موثوق ان أي وقت و -حزمة من األنظمة اإللك .   أي م

اب ماية الر األبواب مزودة بدعامات داخلية من الصلب 
ا ية ولوائح اب األورو افقة تماًما مع قواعد سالمة السائق والر .تأكد من أن الدا متو

اب قفل األمان ملنع فتح األبو -
من الداخل 

)ISOFIX(ونظام -
ابنا صغار تمام بأمن ر .اال

 أحزمة أمان أمامية قابلة للضبط
 بارتفاع مع أدوات الشد املسبق

.ومحدد التحميل حزام األمان

لفية ع ش  ل مساند الرأس ا
لفية . قطع حرف  املقاعد ا

اب بالراحة ح ا الر  أثناء شعر ف
لة .الرحالت الطو

9

11 10





ركة اليدوي  ناقل ا ي ركة األوتوماتي .ناقل ا

عتمد عليه ودقيق  نقل الغيارات ناقل حركة 
ستخدم ناقل حركة يدوي  انتا  عطاء شالدا جر از و ابالت لتقليل اال عور ب

أك بالراحة

ي ركة األوتوماتي ات ناقل ا ل م ب
غي السرعات ح   ي مر ي يابا ناقل حركة أوتوماتي





MT AT E2 AT E1  

Main tech specs المواصفات االساسية

Manufacture country Egypt / مصر  الصنعبلد 

Body type / number of 
doors

Sedan / 4 عدد االبواب/ نوع الجسم 

Number of seats 5 المقاعد

Length / width / height. 
Mm

4268/1700/1500 االرتفاع/ العرض / الطول 

Wheelbase (mm) 2476 )مم(قاعدة العجالت 

Curb weight (kg) 1075 1160 1160 )مم(الخلفي / المسار االمامي 

Gross weight (kg) 1560 الوزن االجمالي

Trunk volume 520/815 )االمتعة(سعة الصندوق الخلفي 

Tires 175/65/R14 االطارات

Fuel tank capacity, L 50 سعة خزان الوقود

Engine & Transmission المحرك وناقل الحركة

Engine code 11186 21126 21126 رمز المحرك

Engine / Valves 1.6/8 1.6/16 1.6/16 عدد الصبابات/ للمحرك  اللتريةالسعة 

Engine / Power. KW / hp 72/5100 
(90/5100)

72/5100 
(98/5100)

72/5100 
(98/5100) القدرة القصوى

Max torque (N.M/RPM)
140/380

0
145/4000

145/400
0

أقصي عزم

Max speed 172 176 176 السرعة القصوى

Fuel consumption 
(/100KM)

6.8 7.2 7.2 كم ١٠٠/ استهالك الوقود 

FueL supply
Port electronically controlled 

injection
نظام تغذية الوقود

Emission standard Euro-5 مستوي االنبعاثات

Toxicity Norm 2180-12 JATCO JATCO نوع ناقل الحركة

Gear box 5MT 4AT 4AT عدد النقالت



Break & Suspension MT AT E2 AT E1 نظام الفرامل والتعليق
ABS + BAS + EBD    نظام الفرامل
Brake system Disc/Drum الخلفية/ الفرامل االمامية 
Suspension front McPherson type التعليق االمامي
Suspension rear Half-independent, Gas-filled telescopic shock absorbers التعليق الخلفي

Safety وسائل األمان

Drive r’s airbag    وسادة هوائية للسائق

Front passenger airbag -   وسادة هوائية للراكب االمامي

Front 3 points seat belts    أحزمة أمان أمامية ثالثية النقاط

Rear side 3 points seat belts    أحزمة أمان خلفية جانبية ثالثية النقاط

Child Seat Anchor ISOFIX    نظام تثبيت كرسي األطفال

Child safety lock    نظام أمان لألطفال باألبواب الخلفية

Anti-theft Alarm system -  - ضد السرقة نظام إنذار

Immobilizer    نظام ايموبيليزر

Anti-collision side protection    دعامات فوالذية لألبواب

Comfort وسائل الراحة

Electric power steering    باور ستيرنج كهربائي 

Front power windows    زجاج امامي كهربائي

Front power windows -  - كهربائي خلفيزجاج 

Central locking    الغلق المركزي

AC – Air conditioning  -  تكييف هواء يدوي

AC – Air conditioning Touch + Automatic -  - أتوماتيك+  تاتشتكييف هواء 

Rear tinted windows    زجاج خلفي ملون

Fuel noise isolation package    نظام العزل الداخلي

Luxurious leather seats    مقاعد جلد

Rear seats headrests 3 3 3 مخادع رأس بالمقاعد الخلفية

Adjustable front seats    مقاعد أمامية قابلة للتعديل

Interior الداخلية النجهيزات

Rear glass electric defroster    اب بالزجاج الخلفيبمذيب ض

GSI gear shift indicator  - - مؤشر ناقل الحركة

Anti-glare interior rear-view mirror    مراية داخلية مضادة لالنعكاس الضوئي

Dual cup holders  &storage box    حامل أكواب وصندوق تخزين

Storage pockets in the seat back    جيوب تخزين خلف المقاعد األمامية

Height adjustable headlights    تحكم في مستوي اإلضاءة األمامية

Electrical luggage compartment opening    فتح صندوق األمتعة كهربائي

lED high-mount break amp    )ED(فانوس فرامل بالزجاج الخلفي 

Digital clock    ساعة رقمية

RPM    عداد لفات المحرك

Exterior التجهيزات الخارجية

14” steel wheels    بوصة ١٤جنوط مقاس 

Daytime running light    نهارية ضاءةإ

Front fog lights -  - فوانيس شبورة أمامي

Side mirrors with side blinkers -   مرايات جانبية كهربائية بإشارات 

Audio نظام الصوت

Radio/USB/AUX Input  - -    AUX / USBراديو مزود بمدخل 

Radio/Bluetooth/USB/AUX -   SD/USB /بلوتوث / راديو 
Roof radio antenna    راديو بالسقف الایر



01200800005
المبيعات والصيانة

www.ada-eg.com

/adaegofficia

 راعاة أكبر قدر منتحتفظ الشركة بحقها في كافة األوقات بإدخال أية تغيرات على المواصفات المبينة بهذا المستند دون إخطار مسبق لقد تم م
أو نوعية / و  الحرص على التفاصيل والدقة في الصور المنشورة واأللوان والتي قد ال تطابق الواقع بالكامل أحيانا لتغير ظروف اإلضاءة

.او الوسيط المستخدم لعرض هذا المستند/ الطباعة و

/adaegypt

كز الخدمة والصيانة مرا
المعارض

ية اإلسكند وسط البلد مصر الجديدة مصر الجديدة

ية القاهرة الصحراوي ٢٧الكيلو   إسكند
ية  - ية -العام اإلسكند

، الجنزوري، حي الظاهر، الطرابيشي ٤
 محافظة القاهرة

ية القاهرة  ٢٧الكيلو  إسكند
ية  -الصحراوي  يةاإلسكند -العام

ير  ١٨٢   -باب اللوق  -شارع التح
القاهرة

يه خليفة  ٣٥   - روكسي -شارع ن
القاهرة -هليوبوليس 

أمام الرقابة  -شارع النزهة  ٩
ية  القاهرة -هليوبوليس  -اإلدا


