
عيش التكنولوجيا
عيش أزكـــــــا�ا Health

protection car



تصميم جذاب وعصري مع مستوى عاٍل من دقة التصميم سواًءً من داخل السيارة أو خارجها
صممت أزكا�ا منذ البداية لتكون ال�ائدة بفئة السيا�ات ال��اضية المتعددة االستخدام، سيارة تم تطو�رها لتكون في محور رغبات السائقين الشباب 

التواقين للتكنولوجيا، ووسائل التواصل ، وجمالية التصميم المتفوقة.



تصميم مبتكر للشبك األمامي يحاكي تموجات الماء 
ليعطي السيارة مظه�ًا انسيا�يًا وديناميكيا.ً



التسا�ع من 0-100 كم/ساعة: بأقل من 10.5 ث
معدل االستهالك الوسطي كم / لتر: 15.3

التسا�ع من 0-100 كم/ساعة: بأقل من 10 ث
معدل االستهالك الوسطي كم / لتر: 17.3

ناقل حركة مزدوج بـ 7 سرعات (فئة الدفع الرباعي)  

ناقل حركة مزدوج بـ 6 سرعات (فئة الدفع الثنائي)  

محرك سعة 1.5 لتر تيربو بحقن مباشر للوقود

أنوار أمامية LED (��نون) مع أنوار نها��ة

التكنولوجيا المتقدمة
(ADAS) لنظام مساعدة السائق



تصميم ذكي و عصري لقمرة القيادة يعطي السائق �احة الوصول لكل األجهزة 
الذكية في السيارة، مواد القمرة الداخلية صنعت من مواد صديقة لل�يئة.

قمرة قيادة ذكية و صديقة لل�يئة
الذي تستطيع تشغيله بنقرة واحدة فقط، كي �تمكن من 

االستمتاع بوظائف القيادة الذكية والحديثة.

ناقل الحركة الكهربائي 

نظام ترفيه بشاشة قياس 12.3 بوصة.



اختيار وضعيات القيادة (عادية، ��اضية، اقتصادية، ط�ق وعرة)



نظام ال�ؤية المحيطية 360 درجة شاشة معلومات السائق قياس 7 بوصة نظام شحن السلكي



فتحة سقف بانو�امية

أنوار محيطية داخل المقصورة (42 لون) قابل للتعد�ل

فتح وإغالق الشنطة كهربائيًا (عن ط��ق �ر داخلي أو بواسطة مفتاح السيارة)

تعتيم تلقائي لم�آة ال�ؤية الخلفية الداخلية  



مساحة داخلية واسعة



نظام المساعدة على
البقاء ضمن المسار

نظام كشف معلومات
(SLIF) الحد األقصى للسرعة

نظام الكبح التلقائي
عند الطوارئ (للسيا�ات)

نظام تبد�ل مستوى األنوار األمامية (عالي/منحفض)
عند م�ور السيا�ات باالتجاه المعاكس



CN95

سيا�ات جيلي
بمنقي الهواء

استمتع بالتقنية المتطورة لتنقية الهواء CN95 والتي 
�نقي المقصورة الداخلية للسيارة من البكت��ا بنسبة ٪99

يساعد على تخفيف 
دخول الميك�وبات

امتصاص دخان السجائر 
وال�وائح المختلفة

مقاوم لمسببات الحساسية 
كاألتربة وغيرها

تقنية N95 المتطورة 
لتنقية الهواء

يساعد على التخلص 
من البكتي��ا

يعمل على �نقية الهواء 
من الشوائب

Health
protection car
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جولة قيادتك الممتعة ستكون مع محرك قوي

عند القيادة العادية

أزكا�ا م�ودة بمحرك كهربائي مساعد بقدرة ٤٨ فولت �ؤمن دفقًا إضافيًا من القوة

قوة المحرك العادي تقوم بشحن 
بطا��ة 48 فولت الخاصة بالمحرك 

المساعد الكهربائي

التسا�ع
بطا��ة 48 فولت تجعل المحرك الكهربائي 
قاد�ًا على إضافة قوة 10 كيلووات و عزم 

50 نيوتن متر إلى قوة وعزم المحرك العادي  

استرجاع طاقة الكبح
طاقة الكبح الكامنة يتم استغاللها 

لشحن بطا��ة 48 فولت الخاصة بالمحرك 
المساعد الكهربائي

إيقاف - وإعادة تشغيل المحرك الس��عين
عند توقف السيارة،  يتم إطفاء المحرك من أجل توفير الوقود (مع بقاء وظائف 

السيارة األساسية كالتك�يف وجهاز االستماع واإلنارة). عند االنطالق، يعطي 
المحرك الكهربائي 225 نيوتن متر من العزم على سرعة دو�ان 1000 دورة 

بالدقيقة مما �ؤمن إعادة تشغيل المحرك في لحظة.



4519mm

2WD 4WDأزكــا�ا أزكــا�ا المواصفات التقنية

المواصفات

الطولxالعرضxاالرتفاع (مم)

طول قاعدة العجالت (مم)

االرتفاع الكلي / فارغة (مم)

و�ن السيارة فارغة (كغ)

سعة التخ��ن للشنطة الخلفية (لتر)

سعة خ�ان الوقود (لتر)

سعة المحرك (سى سى)

قوة المحرك القصوى (حصان/دورة بالدقيقة)

قوة المحرك القصوى اإلجمالية - للمحرك الهجين مع بطا��ة 48 فولت (حصان)

العزم األقصى للمحرك (نيوتن م/دورة بالدقيقة)

العزم األقصى للمحرك - للمحرك الهجين مع بطا��ة 48 فولت (نيوتن م/دورة بالدقيقة)

مقياس كفاءة حماية ال�يئة

نوع ناقل الحركة 

عدد سرعات ناقل الحركة

دفع الحركة

نظام التعليق (أمامي/خلفي)
مساعد المقود

المكابح (أمامي/خلفي)

معدل االستهالك الوسطي (كم لكل لتر)

السرعة القصوى (كم/سا)

معدل التسا�ع (من 0 إلى 100 كم/سا)

4544x1831x1713 

2670

1713

377.8

58

1477

177 / 5500

255 نيوتن م /4000-1500

مكفرسون مستقل / نصف مستقل مع قضيب التواء

مساعد مقود كهربائي

قرص مهوأ/قرص 

200

EURO 6

1705 1610

17.3 15.3

10 10.5

190 –

300 نيوتن م /4000-1500 –

(DCT قابض نقل حركة مزدوج) آلي آلي

رباعي أمامي

7 6

1831mm

1694mm

فضيأسودأ�يضأحمر




