ز
يتمي بتصميم
الجيل الجديد من L3
ز
رياض وخطوط جريئة تمنح السيارة
ي
مظهرا عرصيا وشكل جذاب

BYD L3
المواصفات األساسية

•

GS-i AT

الطول العرض االرتفاع

GLX-i AT
1480 × 1716 × 4617

قاعدة العجالت
المسافة بين العجالت (أمامي  /خلفي)

األبعاد والوزن

2615
1480 / 1460

)Track (F/R) (mm

أقل خلوص بين السيارة واالرض

170

اقل نصف قطر للدوران

< 5.1

)Min. Turning Radius (m

وزن السيارة بدون الحمولة

1210

)Curb Weight (Kg

)Min. Ground Clearance (mm

5

Seats

اإلطارات

195/60/R15

Tires

الموديل

BYD473QE

Model

L4 /16 Valve, Water Cooling, OHC, VVL, EGR

Type

النوع
السعة اللترية
القدرة القصوى
أقصي عزم

1497

)Displacement (mL

108/5800

Max. power Ps/RPM

145/4800

Max torque N•m/RPM

معدل االنضغاط

10.6:1

السرعة القصوى
نظام تغذية الوقود
ناقل الحركة

Compression Ratio

170
E-MPSFI
)6 AT (CVT
50

نظام الفرامل

Fuel Supply
Transmission

Drive System

ديسكات

DISC/DISC

التعليق االمامي

ماكفرسون مستقل

McPherson strut Type

Suspension Front

التعليق الخلفي

محور صلب

Torsion beam Type

Suspension Rear

)Brake (F/R

.

اكياس هواء ذكية للسائق والراكب األمامي

•

ألوان متعددة تناسب شخصيتك

& Engine
Transmission

)Fuel Tank Capacity (L

ABD + EBD

الفرامل االمامية  /الخلفية

& Dimension
Weight

Max. Speed Km/h

حقنالكترونيمتتابعمتعدد
النقاط
أوتوماتيك  6سرعات

سعة خزان الوقود

الفرامل
والتعليق

)Length/Width/Height (mm
)Wheelbase (mm

عدد المقاعد

المحرك وناقل
الحركة

Specification

•

دعامات فوالذية باألبواب

& Break
Suspension

BYD L3
•

Features

Exterior

Interior

Seats

Safety

GS-i AT

Auto-responding headlights

--

◼

إضاءة أمامية اوتوماتيكية

Adjustable headlights

◼

◼

إضاءة أمامية قابلة للتعديل

LED rear lamp

◼

◼

LED فوانيس خلفية

Chrome front grille

◼

◼

شبكة أمامية بالكروم

Front windshield shade

◼

◼

زجاج أمامي مظلل

Chrome rear trim

◼

◼

حلية شنطة كروم

Body color power exterior rearview mirrors

◼

◼

مرايات جانبية كهربائية بلون السيارة

Electric folding exterior rearview mirrors

--

◼

مرايات جانبية طي كهربائي

Side Exterior Blinkers rearview mirrors

◼

◼

إشارات بالمرايات الجانبية

Intermittent front windshield wiper

◼

◼

مساحات زجاج متعددة الدرجات

Body color exterior door handles

◼

◼

مقابض ابواب خارجية بلون السيارة

Power sunroof

--

◼

فتحة سقف كهرباء

Front fog light

◼

◼

فوانيس شبورة أمامية

Rear fog lamp

◼

◼

فوانيس شبورة خلفية

LED Rear illuminated logo

◼

◼

LED العالمة الخلفية

15" Alloy wheels

◼

◼

 بوصة15 جنوط رياضية الومنيوم مقاس

Air condition

◼

◼

تكييف هواء

Chrome interior door handle

◼

◼

مقابض ابواب داخلية بالكروم

Anti-glare interior rearview mirror

◼

◼

مراية داخلية مضادة لالنعكاس الضوئي

Digital clock

◼

◼

ساعة رقمية

RPM

◼

◼

عداد لفات محرك

On-Board multi-function trip Computer

◼

◼

كمبيوتر رحالت متعدد الوظائف

LED self-illuminated dashboard

◼

◼

لوحة عدادات مضيئة ليد

Power outlet 12V / 120 W

◼

◼

وات120/فولت12 مخرج طاقة

Front reading lamp

◼

◼

فانوس قراءة أمامي

Rear reading lamp

◼

◼

فانوس قراءة خلفي

Front / Rear Power windows

◼

◼

 خلفي/ زجاج كهرباء أمامي

Cup holder / storage box

◼

◼

حامل اكواب وصندوق تخزين

Front seat armrest / storage box

◼

◼

مخدع يد مزود بصندوق تخزين

Inside fuel tank lid & luggage compartment opening

◼

◼

فتح غطاء تنك البنزين وصندوق االمتعة من الداخل

LED High-Mount brake lamp

◼

◼

LED فانوس فرامل بالزجاج الخلفي

Luxurious leather seats

◼

◼

مقاعد جلد فاخرة

Seat back storage pockets

◼

◼

جيوب تخزين خلف المقاعد االمامية

Adjustable front seats

◼

◼

مقاعد أمامية قابلة للتعديل

Front / Rear height adjustable headrest

◼

◼

 خلفية قابلة للتعديل/ مخادع رأس أمامية

ABS + EBD

◼

◼

فرامل مانعة لالنغالق

Intelligent SRS dual airbags

◼

◼

كياس هواء ذكية للسائق والراكب األماميh

Front 3 points seat belt

◼

◼

احزمة امان امامية ثالثية النقاط

Rear 3 points seat belts

◼

◼

احزمة امان خلفية ثالثية النقاط

Smart-Key system

◼

◼

 مفتاح بصمة- نظام المفتاح الذيك

Engine immobilizer - Electric anti-theft System

◼

◼

نظام ايموبيليزر اليكترونى للحماية من السرقة

Remote control central door lock

◼

◼

 بالريموت كنترول- نظام غلق مركزي لألبواب

Trunk lid electric switch

◼

◼

نظام اليكترونى لفتح صندوق االمتعة

Anti-collision side protection

◼

◼

دعامات فوالذية باألبواب

Rear glass electric defroster

◼

◼

 ضباب بالزجاج الخلفي/ مزيل جليد

Child safety lock

◼

◼

نظام أمان لألطفال باألبواب الخلفية

◼

◼

نظام تثبيت كرسي االطفال بالمقعد الخلفي

/ ◼

◼

) الراكب األمامي/ لمبة تحذير ألحزمة االمان (السائق

ISO-FIX
Front seat belts indication lights

--

Parking assist system

Steering

wheel

Multimedia
System

التجهيزات

GLX-i AT

---

◼

نظام المساعدة على الركن

Rear parking sensors

◼

حساسات باالكصدام الخلفي

Hydraulic power steering

◼

◼

 هيدروليك- باور ستيرنج

Height adjustable steering wheel

◼

◼

عجلة قيادة قابلة للتعديل

Multi-function steering wheel

--

◼

عجلة قيادة متعددة الوظائف

8" High-definition touch screen

--

◼

 بوصة عالية الوضوح باللمس8 شاشة

Radio MP3 player

◼

◼

MP3 راديو

Bluetooth

◼

◼

بلوتوث

AUX + USB + SD inlet

◼

◼

)AUX + USB + SD( مدخل

Parking rearview / right side camera

--

◼

 الجانب األيمن/ كاميرا للرؤية الخلفية

6 Speakers

◼

◼

 سماعات6 عدد

Rear glass built-in radio antenna

◼

◼

ا﷼ راديو بالزجاج الخلفي

غير متوفر

--

أساسي

◼

الخارجية

الداخلية

المقاعد

األمان

عجلة القيادة

نظام
الوسائط
المتعددة

•

شاشة وسائط متعددة بمدخل صوت خارجي  - Bluetooth ،USB ،AUXتكييف هواء  -باور ستيرنج  -عجلة قيادة قابلة للتعديل

نظام المساعدة على الركن حساسات خلفية – كاميرا خلفية

عجلة قيادة متعددة الوظائف

فتحة سقف كهرباء

إضاءة نهارية – فوانيس شبورة

ناقل حركة أتوماتيك

إشارات بالمرايات وكاميرا بالجانب األيمن

نظام تشغيل بدون مفتاح

نظام المفتاح الذيك  -مفتاح بصمة

مراكز الخدمة

المعارض
االسكندرية

القاهرة
 36ش نزيه خليفة – روكسي  -مصر الجديدة
محور الشهيد ،القطامية  -القاهرة الجديدة
 9ش النزهة – امام الرقابة اإلدارية – مصر
الجديدة
 8ش البحرين – الميريالند  -مصر الجديدة

الكيلو  27طريق اإلسكندرية القاهرة
– مرغم  -العامرية

/Bydegyptofficial

www.alamalauto.com

القاهرة

محور الشهيد – القطامية  -القاهرة
الجديدة
 4ش معمل الصابون  -الشرابية

المبيعات والصيانة

01200800005

•

تحتفظ الشركة بحقها في اجراء اي تعديالت في اي وقت على المواصفات المذكورة والمبينة دون إخطار مسبق أو اي التزام.

•

األلوان المبينة لالسترشاد فقط حيث انها قد تختلف عن الواقع.

االسكندرية
الكيلو  27طريق اإلسكندرية
القاهرة – مرغم  -العامرية

