




LED مصابيح إضاءة
LED Headlamp

فتحة سقف بانورامية
Panoramic Sunroof



Aireon نظام التكييف من
Auto Aireon

شاشة معلومات قياس 12 انش
12’ Infotainment System 

باب خلفي كهربائي
Power Tailgate 

مساحة لألمتعة
Storage Space 

الدخول بدون مفتاح
Keyless Entry and Push Start







النسبة المتميزة من الفوالذ
فائق القوة

يعتمد هيكل الجسم على بنية إطار حلقة مغلقة،
مما يزيد بشكل كبير من مستوى األمان العام 

والصالبة. تمثل نسبة الفوالذ عالي القوة %65، 
وتصل نسبة الفوالذ شديد القوة إلى %25،
مما يوفر هيكاًل خارجًيا صلًبا لجسم السيارة.

Outstanding Ratio of Ultra 
High-Strength Steel
The body structure adopts a closed loop frame 
structure, significantly increasing the overall 
safety level and rigidity. The ratio of high-strength 
steel accounts for 65%, and the ratio of ultrahigh-
strength steel reaches 25%, providing a tough 
exoskeleton for the vehicle body.



محرك بنزين بشاحن 
توربيني سعة 1.5 لتر

أداء متوازن وكفاءة في استهالك 
 169Ps الوقود مع قوة قصوى تبلغ
وعزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن 
متر ، إلى جانب علبة تروس مزدوجة 

القابض بسبع سرعات.

السالمة والتكنولوجيا
تأتي G50 مزودة بمجموعة من 

الميزات اإلضافية بشكل قياسي، 
بما في ذلك الكاميرا الخلفية مع 

مستشعرات وقوف السيارات 
الخلفية، ونظام مراقبة ضغط 

اإلطارات، وعجلة قيادة متعددة 
الوظائف، ونظام تثبيت السرعة. 

يتوفر أيًضا نظام المعلومات والترفيه 
باإلضافة إلى الشحن الالسلكي. يتم 
أيًضا ربط فرامل االنتظار اإللكترونية 

بوظيفة التثبيت التلقائي بشكل 
قياسي.

1.5L Turbocharged 
Gasoline Engine
Balanced performance and fuel 
efficiency with a maximum power 
of 169Ps and maximum torque of 
250Nm, coupled with a 7-speed 
dual clutch gearbox.

Safety and 
Technology
The G50 comes equipped with a 
host of extra features as standard, 
including a reversing camera with 
rear parking sensors, a tire-pressure 
monitoring system, a multifunction 
steering wheel, and cruise control. 
The infotainment system is also 
available across the range as well 
as wireless charging. An electronic 
parking brake with an auto-hold 
function is also fitted as standard







ناقل الحركة 1
 6AT Automatic Gearbox 

BMW 3 series, 5 series, Passat

إكسسوارات لوحة العدادات 2
 Dash Board Accessories 

Lacrosse, GL8

مفصل التوجيه، الفرامل 3
 Steering Knuckle, Brake Disk 

Passat, Buick SUV 

عمود التوجيه 4
 Steering Column 

Mercedes Benz, BMW

تجميع وحدة التحكم 5
 Console Assembly 

Lacrosse, Audi A6

نظام إغالق األبواب 6
 Door Lock System 

VW, GM 

نظام التبريد 7
 Cooling System 

Lacrosse, VW

جهاز التوجيه 8
 Power Steering Gear 

Hyundai, GM 

المولد 9
 Starter, Generator 

Mercedez Benz, Cadillac

قابض السيارة 10
 Clutch

Mercedez Benz, BMW

مكييف الهواء 11
 Air  condition

VW, GM

الفرامل األمامية، معزز الفراغ ومجموعة األسطوانة الرئيسية 12
 Front Brake Caliper, Vacuum Booster and Master 

Cylinder Assembly 
GL8, Cadillac 

مضاد الصدمات 13
 Front and Rear Shock Absorber 

Audi, GM, VW

اإلطارات 14
 Tire

Mercedes Benz GLK, BMW X3

ضبط الشاصي 15
 Chassis Tuning

Aston Martin, Jaguar, Audi

نظام العادم 16
 Exhaust System 

SKODA

 نظام ناقل الحركة 17
 Transmission Shaft 

Mercedes Benz, BMW, VW

تجميع مضخة الوقود 18
 Fuel Pump Assembly BCM

GM, Roewe

19 ABS و ESP ،وسادة هوائية
 ABS & ESP, Airbag ECU

Cadillac, Audi A4, A6

مشغل غطاء الوقود 20
 Fuel Filler CAP Lock Actuator  

Lacrosse, Touran

ظفيرة 21
 Harness  

Tiguan, Touran

فتحة السقف 22
 Sunroof

GM GL8, BMW XI

مسكات األبواب الداخلية والخارجية 23
 Inside and Outside Opening Handles

Mazda, Honda

Integrating Advantages of Fortune 500 Suppliers

As a global Fortune 500 company, SAIC Motor, the largest automaker in 
China, has achieved strategic cooperation with world-renowned auto parts 
companies. Taking advantage of global resources, whole vehicle of SAIC 
MAXUS Vehicles features key components from world famous spare parts 
suppliers, with trustworthy quality and outstanding performance.

Fortune 500 استخدام موردي

بصفتها شركة عالمية في قائمة Fortune 500، حققت SAIC Motor، أكبر صانع للسيارات 
في الصين، تعاوًنا استراتيجًيا مع شركات قطع غيار السيارات ذات الشهرة العالمية. من خالل 
االستفادة من الموارد العالمية، تتميز سيارات SAIC MAXUS بمكونات رئيسية من موردي 

قطع الغيار المشهورين عالمًيا، بجودة جديرة بالثقة وأداء متميز.



G50
8 seater 

Basic
7 seater 

Executive 
7 seater 

Executive Luxury
Dimension & Wheelbase األبعاد وقاعدة العجالت

length/width/height (mm) 4825 x 1825 x 1778 )الطول / العرض / االرتفاع )مم

Wheelbase (mm) 2800 قاعدة العجالت )مم(

Seats Layout 2+3+3 2+2+3 2+2+3 تخطيط المقاعد

Engine & Transmission المحرك وعلبة التروس

fuel type/displacement SGE 1.5T نوع الوقود / السعة

rated power 119KW/250Nm القوة المصنفة

Transmission type 7DCT ناقل الحركة

Wheel Drive وضعيات القيادة

Drive mode 2WD 2WD 2WD وضعيات القيادة

Tyres اإلطارات

205/60R16 (Wanli) • - - 60R16 / 205 )وانلي(

215/55R17 (continental) - • • 55R17 / 215 )كونتيننتال(

Security & Safety األمان

Reverse image - • • كاميرا خلفية

Rear parking sensor • • - جهاز استشعار وقوف السيارات الخلفي

Front and rear parking sensor - - • جهاز استشعار وقوف السيارات األمامي والخلفي

ESP body stabilization system (including RMI active roll protection, HHC 
ramp assist, HBA hydraulic brake assist functions, etc.)

• • • نظام الثبات االلكتروني ESP )بما في ذلك الحماية النشطة للفة RMI ، ونظام المساعدة 
عند المنحدر HHC ، ووظائف مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA ، وما إلى ذلك(

TPMS tire pressure monitoring system • • • TPMS نظام مراقبة ضغط اإلطارات

Driver airbag • • • وسادة هوائية للسائق

Front passenger airbag • • • وسادة هوائية للراكب األمامي

Front side airbags - - • وسائد هوائية جانبية أمامية

Driver seat belt treminder • • • تحذير حزام األمان للسائق

ISOFIX child seat interface • • • ISOFIX نظام تثبيت مقعد الطفل

Three-point seat belt for all seats • • • حزام أمان ثالثي النقاط لجميع المقاعد

BSD blind spot monitoring system - - - BSD نظام مراقبة النقطة العمياء

Technology and entertainment التكنولوجيا والترفيه

Radio+MP3+AUX+USB • - - MP3 + AUX + USB + راديو

8 -inch smart high-definition touch screen - • • شاشة لمس ذكية عالية الدقة مقاس 8 بوصات

USB+12V power port • • • منفذ طاقة USB + 12 فولت

sound system High Quality Speaker x4 High Quality Speaker x4 High Quality Speaker x6 نظام الصوت

Specification | المواصفات



Comfort and convenience الراحة

Leather steering wheel + 2 way adjustment - - • عجلة قيادة جلدية + ضبط باتجاهين

Electronic power steering EPS • • • EPS نظام التوجيه المعزز اإللكتروني

Electronic  Parking brake • • • فرامل االنتظار اإللكترونية

PEPS keyless entry intelligent system and one buttom start • • • نظام PEPS الذكي للدخول بدون مفتاح

Cruise control • • - مثبت السرعة

Electric tailgate - - • باب خلفي كهربائي

Air Conditioning System Manual Auto Auto نظام تكييف الهواء

Seat Material Frabic Frabic PVC مادة المقعد

Driver seat manual 6 directional • • - دليل مقعد السائق 6 اتجاهات

Driver seat automatic 6 directional - - • مقعد السائق أوتوماتيكي 6 اتجاهات

Co-Driver seat 4 directional manual adjustment • • - مقعد الراكب 4 اتجاهات للتعديل اليدوي

Co-Driver seat 4 directional Automatic adjustment - - • مقعد الراكب 4 اتجاهات مع تعديل كهربائي

Second row air conditioner outlet • • • مخرج مكيفات الصف الثاني

front and rear electric window + driver window with Auto lift • • • نافذة كهربائية أمامية وخلفية + نافذة سائق برفع آلي

Exterior المواصفات الخارجية

Halogen lens headlight + halogen taillight • • - مصباح أمامي بعدسة هالوجين + ضوء خلفي هالوجين

Adaptive LED Headlight + LED Taillight - - • LED متكيف + ضوء خلفي LED مصباح أمامي

Daytime running lights • • • مصابيح نهارية

 Rear fog lights • • •  مصابيح ضباب خلفية

Sunroof - Front electric sunroof Panoramic sunroof فتحة سقف

luggage rack - - • رف األمتعة

Electric rearview mirror • • - مرآة الرؤية الخلفية الكهربائية

Electric foldable rearview mirror with heating - - • مرآة خلفية كهربائية قابلة للطي مع تدفئة

Exterior Colors | األلون الخارجية

بنفسجي
Roland Purple

رمادي
Polar Ash

ذهبي غامق
Deep Golden

أبيض
Warm White

فضي
Warm Argent

أسود
Metal Black

أزرق
Water Blue



الشويخ الصناعية، شارع كندادراي قرب دوار األوكسجين
Shuwaikh Industrial Area, Block 1, Street 20, Building No.: 95 Shop No.: 6
Tel.: +965 94984630, 65066116, 99273059


